Prezentare sintetică
a programului de formare Seria a TREIA 07.05.-19.06.2021
MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR DE SECURITATE
Formatori: prof. univ. dr. Neculae Năbârjoiu și lect. univ.dr. Tiberiu Tănase
Programul de formare MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR DE SECURITATE este oferit de
Universitatea Româno-Americană tuturor celor interesați să se perfecționeze în domeniul securității
informațiilor.
Programul de formare inițial, Managementul Informațiilor, implementat în Universitatea RomânoAmericană din 2011, cu valențe de informații clasificate și de securitate, management strategic, comunicare
managerială, geopolitică și securitate etc., a fost completat cu o nouă valoare de mare actualitate în
managementul performant: intelligence economic.
Spre informare, în perioada 06.11-19.12.2020 s-a derulat primul curs din noua serie
”MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR DE SECURITATE (MIS)”, un curs mult apreciat, cu 10
absolvenți pentru cele 10 locuri atribuite, apoi, în perioada 05.02-20.03.2021, un nr. de 14 absolvenți au
consolidat impresia favorabilă creată.
Așteptăm noi impresii, noi propuneri astfel încât proiectul nostru să meargă mai departe cu succes!
DE CE SĂ ALEGI CURSUL MANAGEMENTUL INFORMATIILOR DE SECURITATE ?
Programul dedicat studiului informațiilor de securitate are ca scop constituirea, la nivel superior de
exprimare, a unui corp comun de cunoaştere în domeniul informațiilor clasificate și al intelligence-ului
economic, componente esenţiale ale procesului de management strategic derulat în cadrul instituţiilor private și
publice din România.
DUPĂ ABSOLVIREA ACESTUI PROGRAM, participanții la curs vor avea competențele necesare
pentru:
- utilizarea eficientă a teoriilor, principiilor şi legilor care guvernează activitatea de Securitate a
informațiilor clasificate completat cu valori de Business Intelligence;
- construirea strategiei de combatere a atacurilor la adresa imaginii României / imaginii firmei;
- elaborarea strategiei de management a informațiilor de securitate în propria afacere sau una vizată;
- coordonarea contracarării riscurilor la adresa securităţii propriei afaceri;
- securitatea informațiilor în misiuni externe;
Programul include studii de caz și jocuri de rol (50% activități practice) privind soluții manageriale eficiente în
procesul decizional al firmei. La finalul cursului absolvenții vor primi certificat de absolvire eliberat de
Universitatea Româno-Americană, cu evidențierea competențelor adăugate.
ADMITERE: 22.03.2021 - 30.04.2021 (studiu dosar și comunicare directă cu fiecare candidat pentru cele
10, max. 12 locuri) în Seria a III-a: 07.05-19.06.2021
Durata programului: 42 de ore în per. 07.05.2021 – 19.06 2021
Sesiunile de instruire: vinerea, de la 17 la 20 și sâmbăta de la 9 la 12.
Prima si ultima sesiune se vor derula față-în-față iar celelalte online.
Taxa de școlarizare: 1700 lei, se plătește integral/în 2 rate egale de 850 lei, prima la înscriere, până la
data de 30.04.2021 ora 10.00 și ultima cel târziu până la data de 03.06.2021
Coordonate plată: Universitatatea Româno-Americană, CF: 9081408, IBAN: RO06BRDE410SV93117754100
Pentru înscrieri vă rugăm sa trimiteți Formularul de înscriere completat la dfc@rau.ro, însoțit de un CV, o
copie după CI și de o copie după diploma de licență/adeverință de student în an terminal.

