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CAPITOLUL 1
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MASTERANDULUI
Studiile universitare de masterat reprezintă ciclul al II-lea de pregătire
universitară
şi
integrează
programe
de
studii
orientate
spre
formarea/aprofundarea competenţelor profesionale sau de cercetare ştiinţifică
aferente unui domeniu de studii.
Masteranzii sunt parte integrantă a comunităţii universitare a Academiei
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Statutului de masterand îi sunt asociate rolurile de student, de evaluator al
calităţii educaţiei şi de cetăţean.
Prezentul ghid reprezintă un pachet informaţional elaborat în baza
prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, prevederilor art. 11 alin. (1) lit. g) din Codul drepturilor şi
obligaţiilor studentului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 3666/2012, precum şi prevederilor art. 5 din Codul
universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, ediţia 2013, adoptat de
Senatul Universitar.
Pe perioada şcolarizării, drepturile şi obligaţiile masteranzilor sunt
reglementate, după cum urmează:
 de cadrul normativ elaborat la nivelul Ministerului Educaţiei
Naționale:
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
 Ordinul ministrului educației naționale nr. 5146/2019 privind
aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite
transferabile;
 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii
universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din
subordinea M.Ap.N., modificată cu H.G. nr. 972/2009;
 H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat;
 Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare.
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 de cadrul normativ elaborat la nivelul academiei:
 Carta universitară, ediţia 2016;
 Regulamentul de ordine interioară în Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ediţia 2020;
 Regulamentul studiilor universitare de masterat, ediţia 2018;
 Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, ediţia
2013;
 Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor reprezentanţilor
studenţilor în structurile de conducere academică, ediţia 2020;
 Metodologia de evaluare a cadrelor didactice universitare şi a
personalului de cercetare ştiinţifică, ediţia 2012, cu modificările și
completările ulterioare;
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a mobilităţilor în cadrul
Programului Erasmus+ în Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu, ediţia 2017;
 Regulamentul privind mobilităţile outgoing în cadrul Programului
Erasmus+ în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din
Sibiu;
 Regulamentul de acordare a premiului „Nicolae Bălcescu” din
Sibiu, ediţia 2014.
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CAPITOLUL 2
DISCIPLINELE DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DOMENIUL FUNDAMENTAL: Ştiinţe sociale
DOMENIUL DE STUDII: Ştiinţe militare
PROGRAMUL DE STUDII: Intelligence în organizaţii
TIPUL: master profesional
DURATA STUDIILOR: 2 ani (4 semestre)
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: învățământ cu frecvenţă
ACTE DE STUDII: diplomă de master, supliment la diplomă
ANUL I
SEMESTRUL 1
A. DISCIPLINE OBLIGATORII
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Disciplina
Relații internaționale
Teorii despre organizații moderne
Etică și integritate academică
Metodologia cercetării științifice și a analizei de
intelligence
Guvernanță globală și diplomație

Forma
de
evaluare
E
E
Cv

Nr. de credite
de studii
transferabile
7
6
4

Cv

4

E

4

B. DISCIPLINE OPŢIONALE*
Nr.
crt.

Disciplina

Forma
de
evaluare

Nr. de credite
de studii
transferabile

1.

Opţional 1:
 Istoria
intelligence
în
confruntările
internaționale
 Intelligence în societatea democratică
 Business intelligence

E

5

*Studenţii vor exprima, în mod obligatoriu, în scris, la începutul anului I de studii, opţiunea pentru
parcurgerea uneia din disciplinele din pachet.

NOTĂ:
E – Examen; Cv – Colocviu;
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SEMESTRUL 2
A. DISCIPLINE OBLIGATORII
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Disciplina
Geopolitică și geostrategie
Riscuri și amenințări la adresa securității globale
Intelligence cultural
Managementul cunoștințelor și intelligence
Practică de specialitate

Forma
de
evaluare
E
E
E
E
V

Nr. de credite
de studii
transferabile
6
6
6
6
3

B. DISCIPLINE OPŢIONALE*
Nr.
crt.

1.

Disciplina
Opţional 2:
 Limba engleză aplicată în intelligence
 Limba franceză aplicată în intelligence
 Limba germană aplicată în intelligence

Forma
de
evaluare

Nr. de credite
de studii
transferabile

Cv

3

*Studenţii vor exprima, în mod obligatoriu, în scris, la începutul anului I de studii, opţiunea pentru
parcurgerea uneia din disciplinele din pachet.

NOTĂ:
E – Examen; Cv – Colocviu; V – Verificare.

ANUL II
SEMESTRUL 3
A. DISCIPLINE OBLIGATORII
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Disciplina
Analiza conflictelor şi gestionarea crizelor
Sisteme de securitate
Counterintelligence în organizații
Securitate națională și intelligence
Practică de specialitate
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Forma
de
evaluare
E
E
E
E
V

Nr. de credite
de studii
transferabile
7
5
5
7
3
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B. DISCIPLINE OPŢIONALE*
Nr.
crt.

1.

Disciplina

Forma
de
evaluare

Nr. de credite
de studii
transferabile

E

3

Opţional 3:
 Terorism și intelligence
 Operații informaționale
 Instituțiile comunității de intelligence

*Studenţii vor exprima, în mod obligatoriu, în scris, la sfârşitul anului I de studii, opţiunea pentru
parcurgerea uneia din disciplinele din pachet.

NOTĂ:
E – Examen.

SEMESTRUL 4
A. DISCIPLINE OBLIGATORII
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forma
de
evaluare
E
E
E
E
–
–

Disciplina
Protecția infrastructurilor critice
Managementul proiectelor
Globalizare și intelligence
Tehnici de manipulare socială
Elaborarea lucrării de disertaţie
Promovarea lucrării de disertație

NOTĂ:
E – Examen.
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CAPITOLUL 3
SERVICIILE PUSE LA DISPOZIŢIE DE INSTITUŢIE
Pentru masteranzi sunt asigurate:
 utilizarea:
– spaţiilor destinate activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
– spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor social-culturale;
– spaţiilor de lectură şi documentare din cadrul Bibliotecii Universitare
proprii;
– spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor sportive (sala de sport, sala
de judo, bazinul de înot, pista C.I.S.M. şi bazele sportive în aer liber);
– capelei pentru participarea la serviciul religios de rit ortodox;
– reţelei Internet, pe bază de ID şi parolă;
 asistenţa medicală prin cabinetul medical propriu;
 consilierea psihologică;
 consultaţii din partea personalului didactic.
Transparenţa decizională este realizată în sistem informaţional, astfel pe
site-ul academiei pot fi consultate următoarele:
 hotărârile Senatului Universitar;
 actele normative interne cum ar fi: Raportul de evaluare internă a
calităţii educaţiei, Raportul anual al rectorului privind starea Academiei
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu (linkul
www.armyacademy.ro/manag_ed.), Ghidul masterandului (linkul
www.armyacademy.ro/ghiduri) etc.
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CAPITOLUL 4
PROCEDURILE DE EVALUARE
În desfăşurarea programelor de studii universitare de masterat se urmăreşte
integrarea examinării în proiectarea şi desfăşurarea predării şi a învăţării,
elaborându-se în acest context criterii transparente de apreciere şi standarde
minime de performanţă.
Examinarea se realizează din tematica şi bibliografia menţionate în fişa
disciplinei, respectându-se forma de evaluare precizată în planul de învăţământ
şi fişa disciplinei.
Formele de evaluare (examen, colocviu etc.) vor fi programate în sesiunile
de examene prevăzute în structura anului universitar şi se vor anunţa cu 15 zile
înainte de începerea sesiunii, prin publicarea pe pagina de web a academiei.
În aceeaşi sesiune, la aceeaşi disciplină, masteranzii susţin evaluarea numai
în ziua programată.
În situaţii deosebite, decanul facultăţii poate aproba reprogramarea
evaluării unei grupe/serii de studenţi, în timpul aceleiaşi sesiuni, numai pe baza
unei cereri scrise, susţinute de o motivaţie pertinentă.
Senatul Universitar poate aproba, la propunerea consiliilor facultăţilor,
organizarea unei sesiuni deschise de examinare pentru masterandele însărcinate,
respectiv pentru masteranzii care fac dovada (printr-un document oficial) că se
află/s-au aflat în imposibilitatea de a participa la sesiunile de examene/sesiunea
de reexaminare programate din cauza unei internări, stări de boală, deces în
familie, efectuării unei mobilităţi internaţionale, participării la competiţii
sportive sau misiuni, sau alte cazuri de extremă urgenţă.
Sesiunea deschisă se solicită pe baza unei cereri adresate decanului
facultăţii care organizează programul de studii, care o supune spre avizare
Consiliului facultăţii. Cererea este însoţită de documentul care atestă
imposibilitatea participării la sesiunile de examene/sesiunea de reexaminare.
Masteranzii care încearcă să promoveze evaluările prin fraudă vor fi
exmatriculaţi.
Aprecierea nivelului de pregătire a studenţilor masteranzi se realizează
sistematic, la fiecare disciplină inclusă în planurile de învăţământ ale
programelor de studii universitare, prin următoarele forme de evaluare:
a) evaluarea continuă (pe parcurs);
b) evaluarea sumativă.
Evaluarea continuă se fundamentează pe monitorizarea evoluției
performanțelor în învățare, respectiv dezvoltarea competențelor generale și de
specialitate ale masteranzilor pe parcursul activităților didactice (cursuri,
seminarii, laboratoare, practică universitară). Rezultatele evaluărilor continue
sunt luate în considerare la stabilirea notei finale de promovare a disciplinei
academice cu ponderile prevăzute în fişa disciplinei.
Onoare și glorie!
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Evaluarea sumativă este luată în considerare la stabilirea notei finale de
promovare a disciplinei prevăzute în planul de învăţământ al programului de
studiu, cu ponderea alocată în fişa disciplinei. Participarea la evaluarea sumativă
este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor minimale privind evaluarea
continuă, prevăzute în fişa disciplinei. În situaţia în care nu au fost îndeplinite
aceste condiţii, disciplina respectivă este considerată nepromovată, urmând ca
evaluarea sumativă să se desfăşoare în sesiunea de reexaminare. Până la data
susţinerii reexaminării, studenţii vor îndeplini cerinţele minimale stabilite de
către titularii de disciplină privind evaluarea continuă.
Evaluarea cunoştinţelor la disciplinele din planul de învăţământ se
apreciază cu note de la 1 la 10. O disciplină este considerată promovată dacă se
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nota finală obţinută la disciplina
respectivă (ca medie ponderată între notele la evaluarea continuă şi sumativă)
este minimum 5,00 şi nota obţinută la evaluarea sumativă este minimum 5,00.
Nu se admit acordări parţiale de credite, pe componente de activitate aferente
disciplinei.
Pentru a promova o disciplină, indiferent de forma de finanţare a studiilor
(buget/taxă), masteranzii au dreptul la mai multe examinări, astfel:
a) prima examinare, fără taxă, în sesiunea de examene planificată la
sfârşitul semestrului în care s-au desfăşurat activităţile didactice la
disciplina respectivă;
b) a doua examinare, fără taxă, în sesiunea de reexaminare anuală
programată;
c) examinări ulterioare, cu taxă (stabilită anual de Senatul Universitar),
planificate, în principiu, în sesiunile de examene sau de reexaminare
programate pentru seria următoare.
De examinările ulterioare cu taxă beneficiază masteranzii care au promovat
în anul de studii superior cu un deficit de credite de studii transferabile
(minimum 44 de credite de studii transferabile), precum şi cei care au solicitat
prelungirea perioadei de studii prin acordarea „anului de graţie”. Atât disciplinele
la care se susţin reexaminări, cât şi conţinuturile acestora nu se vor modifica pentru
masteranzii restanţieri, indiferent de schimbările survenite în planurile de
învăţământ sau în fişele disciplinelor pentru seriile următoare.
Pentru situaţiile de reexaminare, cu taxă, masterandul trebuie să adreseze,
în scris, o cerere către decanul facultăţii care organizează programul de studii la
care este înmatriculat, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de începerea
sesiunii de examene/sesiunii de reexaminare respective. Aprobarea reexaminării
se acordă de către Consiliul facultăţii, la propunerea decanului.
Promovarea unei discipline şi acordarea creditelor de studii transferabile
alocate se poate realiza şi prin recunoaşterea notei obţinute la forma de evaluare
aferentă unei discipline cu conţinuturi similare, parcursă în cadrul unui alt program
Onoare și glorie!
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de studii de masterat organizat de o altă instituţie de învăţământ superior din ţară
sau străinătate.
Masteranzii vor solicita aplicarea acestei proceduri printr-un raport scris
adresat decanului facultăţii la care este înmatriculat, pe care este menţionat acordul
cadrului didactic titular de disciplină, la care va ataşa dovada (adeverinţă, situaţie
şcolară, foaie matricolă/supliment la diplomă) promovării examenului, precum şi
fişa disciplinei cu conţinuturile parcurse, legal eliberată de cealaltă instituţie de
învăţământ superior.
Raportul se depune cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de începerea
sesiunii de examene respective.
Evaluarea realizată de către masteranzi a personalului didactic vizează
colectarea unor informaţii relevante referitoare la activitatea profesională a
personalului didactic şi este reglementată de Metodologia de evaluare a
cadrelor didactice universitare şi a personalului de cercetare ştiinţifică, ediţia
2012, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 5
CUANTUMUL TAXELOR
Taxele şcolare ale studenților de la studiile universitare de masterat sunt
calculate în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare, pe an universitar, din
învăţământul public finanţat de la buget şi aduse la cunoştinţă acestora prin
diferite mijloace de comunicare. Taxele sunt stabilite prin hotărâri ale Senatului
Universitar al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Masteranzii sunt informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară din
partea instituţiei şi despre modul de utilizare a taxelor. M.Ap.N. deţine, în
proprietate, în proporţie de 100 % spaţiile de învăţământ cu dotările necesare.
Valorile taxelor specifice activităţilor de învăţământ pentru anul universitar
2021-2022 sunt:
 taxă de studii – 2.200 lei, care se plătește astfel: 880 lei până la data de
31.10.2021, 660 lei până la data de 20.01.2022 și 660 lei până la data de
01.05.2022;
 taxă pentru reexaminări desfăşurate într-un an universitar ulterior celui
în care s-a studiat disciplina – 50 lei;
 taxă de înscriere la examenul de disertaţie (când absolventul repetă
susţinerea examenului de disertaţie sau când absolventul provine de la
altă instituţie) – 300 lei.
Onoare și glorie!
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CAPITOLUL 6
BAZA MATERIALĂ
Academia dispune de patrimoniul necesar desfăşurării unui proces de
învăţământ de calitate, în concordanţă cu planurile de învăţământ şi numărul de
masteranzi înscrişi în Registrul Matricol Unic.
Spaţiile destinate desfăşurării procesului de învăţământ sunt:
– Aula „Nicolae Bălcescu”;
– Amfiteatrul „Mihai Viteazul”;
– Amfiteatrul „Alexandru Ioan Cuza”;
– Amfiteatrul „Mircea cel Bătrân”;
– Amfiteatrul „Vlad Ţepeş”;
– Amfiteatrul „Dimitrie Cantemir”;
– Amfiteatrul „Avram Iancu”;
– Amfiteatrul „Mareşal Alexandru Averescu”;
– Amfiteatrul „Mareşal Constantin Prezan”;
– săli/laboratoare de specialitate.
Biblioteca Universitară asigură următoarele facilităţi:
– posibilități de studiu individual în 8 săli de lectură cu 195 de locuri;
– toate locurile de studiu sunt prevăzute cu acces la Internet;
– sală Internet şi multimedia dotată cu tehnologie de ultimă generație
(21 de laptopuri şi 3 display-uri);
– consultarea a peste 127 de colecţii ale unor publicaţii periodice (ziare şi
reviste);
– sistem de căutare informatizată a titlurilor de carte în OPAC (On-line
Public Access Catalogue) cu ajutorul programului informatizat Liberty 5;
– staţie de autoîmprumut bazată pe tehnologie RFID;
– broşură trimestrială de informare – documentare bibliografică;
– liste bibliografice, bibliografii la cerere;
– bibliotecă virtuală pe platforma e-learning cu acces pe bază de username
şi parolă;
– accesul liber la raft la întregul fond de carte cu valoare enciclopedică ce
însumează peste 120.000 unităţi de bibliotecă;
– accesul studenţilor/cursanţilor la suporturile educaţionale (cursuri, teste
de evaluare, bibliografii suplimentare etc.) administrate de fiecare cadru
didactic pe platforma e-learning Moodle;
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– accesul la resurse informaţionale în format electronic, platforme de
reviste ştiinţifice şi baze de date bibliografice şi bibliometrice prin
intermediul proiectului Acces Naţional Electronic la Literatura
Ştiinţifică de Cercetare – ANELiS Plus, derulat de către Asociaţia
Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor
Centrale Universitare din România (instituţia noastră este membră a
acestei asociaţii încă de la înfiinţarea acesteia) în colaborare cu
UEFISCDI;
– sală de informare şi documentare pentru consultarea a 127 de colecţii ale
publicaţiilor periodice (ziare şi reviste) tematice şi de specialitate,
naţionale şi internaționale.

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU
General de brigadă
prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN
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