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Domeniul general de studiu – 031  Ştiinţe sociale şi comportamentale 
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The total number of study credits-180 
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Baza admiterii: Diplomă de bacalaureat sau un act echivalent de studii, diplomă de 

studii superioare 
Access requirements : Diploma of Baccalaureat or equivalent degree, university degree 

 

Limba de instruire: română, rusă, engleză 
Language of instruction: Romanian, Russian, English 

 

Forma de organizare a învăţământului – fără frecvenţă 

Mode of study - Part-time 

 

 

CHIȘINĂU 2017 
 



Calendarul universitar  

Anul de 

studii 

Activitate didactică examene 
Stagiu de 

practică 
Sesiune de 

inițiere 
Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

I 
02.10-10.10 

 

13.11-05.12 

 

12.03-03.04 

 

13.11-05.12 

 

12.03-03.04 

 
- 

II 
 

 

16.10-07.11 

 

05.02-28.02 

 

16.10-07.11 

 

05.02-28.02 

 
- 

III 
 

 

13.11-05.12 

 

12.03-03.04 

 

13.11-05.12 

 

12.03-03.04 

 

24.01-20.02 

(4 săpt.) 

IV 
 

 

18.09-10.10 

 

22.01-13.02 

 

18.09-10.10 

 

22.01-13.02 
Examen de 

licenţă 

29.05-16.06 

11.03-19.05 

(10 săpt.) 

 

 
PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII 

 

ANUL I  DE STUDII, SEMESTRUL 1 

 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe tipuri 

de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

cre

dite total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.01.O.01 Teoria și istoria 

diplomaţiei 

150 20 130 10 10 - E 5 

F.01.O.02 Teoria politică 180 30 150 15 15 - E 6 

F.01.O.03 Istoria gîndirii politice 150 20 130 10 10 - E 5 

S.01.O.04 Limba străină “A”  

(engleză / franceză) 

150 20 130 - 20 - E 5 

G.01.O.05 Limba străină “B” 

(engleză / franceză / 

germană) 

120 20 100 - 20 - E 4 

 TOTAL 750 110 640 35 75  5 E 25 

 
ANUL I DE STUDII, SEMESTRUL 2 

 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe tipuri 

de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credit

e total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.02.O.06 Istoria relaţiilor 

internaţionale 

180 30 150 15 15 - E 6 

S.02.O.07 Teoria şi practica 

comunicării în relaţiile 

internaţionale 

150 20 130 10 10 - E 5 

S.02.O.08 Limba străină “A” 

(engleză / franceză) 

150 20 130 - 20 - E 5 

G.02.O.09 Limba străină “B” 

(engleză / franceză / 

germană) 

120 20 100 - 20 - E 4 

U.02.A.10 

 

U.02.A.11 

Istoria culturii și 

civilizației europene / 

Psihologie 

90 10 80 5 5 - E 3 

 TOTAL 690 100 590 30 70  5E 23 

 
  

http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Teoria_%C8%99i_istoria_diploma%C5%A3iei.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Teoria_%C8%99i_istoria_diploma%C5%A3iei.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Teoria_politică.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Istoria_gîndirii_politice.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Limba_Engleză_1.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Limba_Germană.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Istoria_relaţiilor_internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Istoria_relaţiilor_internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Teoria_şi_practica_comunicării_în_relaţiile_internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Teoria_şi_practica_comunicării_în_relaţiile_internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Teoria_şi_practica_comunicării_în_relaţiile_internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Limba_Engleză_2.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Istoria_culturii_și_civilizației_europene.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Istoria_culturii_și_civilizației_europene.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Psihologie.pdf


ANUL II DE STUDII, SEMESTRUL 3 

 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe tipuri 

de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credit

e total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.03.O.12 Teoria Relaţiilor 

Internaţionale 

150 20 130 10 10 - E 5 

F.03.O.13 Organizații 

Internaționale 

120 20 100 10 10 - E 4 

F.03.O.14 Pluripartitismul şi 

dezvoltarea societăţii 

democratice 

150 20 130 10 10 - E 5 

S.03.O.15 Limba străină “A” 

(engleză / franceză) 

150 20 130 - 20 - E 5 

G.03.O.16 Limba străină “B” 

(engleză / franceză / 

germană) 

120 20 100 - 20 - E 4 

 TOTAL 690 100 590 30 70  5E 23 

 

ANUL II DE STUDII, SEMESTRUL 4 

 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe tipuri 

de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credit

e total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.04.O.17 Geopolitica 120 20 100 10 10 - E 4 

F.04.O.18 Politica mondială 120 20 100 10 10 - E 4 

F.04. O.19 Globalistica 120 20 100 10 10 - E 4 

S.04.A.20  

 

 

S.04.A.21 

Dreptul 

comunitar 

European / 

Dreptul 

constituţional 

120 20 100 10 10 - E 4 

S.04.A.22  

 

S.04.A.23 

Strategii şi doctrine 

politico–militare / 

Politica comparată 

90 10 80 5 5 - E 3 

S.04.A.24 Terorismul internațional 120 20 100 10 10 - E 4 

 TOTAL 690 110 580 55 55  6E 23 

 

 

ANUL III DE STUDII, SEMESTRUL 5 
 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe tipuri 

de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credit

e total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.05.O.25 Protocolul şi ceremonialul 

diplomatic 

150 20 130 10 10 - E 5 

S.05.O.26 Dreptul internațional 120 20 100 10 10 - E 4 

S.05.A.27 Actualitatea 

internaţională 

120 20 100 10 10 - E 4 

  G.05.O.28 TIC 150 30 120 10 - 20 E 5 

U.05.A.29

U.05.A.30 

 

Filosofie /  

Cultura comunicării 

interpersonal și 

organizaționale 

90 10 80 5 5 - E 3 

 TOTAL 630 100 530 45 35 20 5E 21 

 

  

http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Teoria_Relaţiilor_Internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Teoria_Relaţiilor_Internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Organizații_Internaționale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Organizații_Internaționale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Pluripartitismul_şi_dezvoltarea_societăţii_democratice.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Pluripartitismul_şi_dezvoltarea_societăţii_democratice.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Pluripartitismul_şi_dezvoltarea_societăţii_democratice.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Geopolitica.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Politica_mondială.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Globalistica.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Dreptul_comunitar_European.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Dreptul_comunitar_European.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Dreptul_comunitar_European.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Dreptul_constituţional.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Dreptul_constituţional.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Strategii_şi_doctrine_politico-militare.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Strategii_şi_doctrine_politico-militare.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Politica_comparată.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Terorismul_internațional.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Protocolul_şi_ceremonialul_diplomatic.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Protocolul_şi_ceremonialul_diplomatic.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Dreptul_internațional.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/TIC.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Filosofia_FR.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Cultura_comunicării_interpersonal_și_organizaționale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Cultura_comunicării_interpersonal_și_organizaționale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_II/Cultura_comunicării_interpersonal_și_organizaționale.pdf


ANUL III DE STUDII, SEMESTRUL 6 

 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe tipuri 

de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credit

e total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

U.06.A.31

U.06.A.32 

Integrarea europeană / 

Dreptul tratatelor 

150 20 130 10 10 - E 5 

S.06.O.33 Aspecte practice 

încercetarea RI 

180 30 150 15 15 - E 6 

S.06.O.34 Securitatea 

internaţională 

180 30 150 15 15 - E 6 

 Practica de 

specialitate(inițiere) 
240 160 80 - - - E 8 

TOTAL 750 240 510 40 40  4E 25 

 

 

 

ANUL IV DE STUDII, SEMESTRUL 7 
 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe tipuri 

de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credit

e total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.07.O.35 Conflictele 

internaţionale 

90 10 80 5 5 - E 3 

F.07.O.36 Serviciul diplomatic şi 

consular 

120 20 100 10 10 - E 4 

S.07.A.37 

S.07.A.38 

Politica externă a RM /  

Sisteme politice 

europene 

150 20 130 10 10 - E 5 

S.07.A.39 

 

S.07.A.40 

 

S.07.A.41 

Negocierile 

diplomatice /  

Drepturile omului în 

RI /  

Dreptul diplomatic şi 

consular 

150 20 130 10 10 - E 5 

S.07.A.42 

S.07.A.43 

Geoeconomia /  

Relaţii economice 

internaţionale 

90 10 80 5 5 - E 3 

 TOTAL 600 80 520 40 40  5E 20 

 

 

 

ANUL IV DE STUDII, SEMESTRUL 8 
 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe tipuri 

de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credit

e total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

 Practica de 

specialitate(în producție) 

180 120 60    E 6 

 Practica de licență 120 50 70    V 4 

TOTAL 300 170 130    1E, 1V 10 

Total discipline înplanul de 

învățămînt 
5100 1010 4090 275 385 20 37E, 1V 170 

Examenul de licență 300       10 

Total credite de studii acumulate        180 

 

EXAMENUL DE LICENŢĂ 

Nr. criteriu Denumirea activităţii Perioada  credite 

1. Examen complex la specialitateRelațiiInternaționale Mai- iunie 5 

2. Susținerea tezei de licență Mai- iunie 5 

http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Integrarea_europeană.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_I/Dreptul_tratatelor.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Aspecte_practice_în_cercetarea_RI.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Aspecte_practice_în_cercetarea_RI.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Securitatea_internaţională.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Securitatea_internaţională.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Conflictele_internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Conflictele_internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Serviciul_diplomatic_şi_consular.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Serviciul_diplomatic_şi_consular.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Politica_externă_a_RM.pdf
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http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Dreptul_diplomatic_şi_consular.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Geoeconomia.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Relaţii_economice_internaţionale.pdf
http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Relaţii_economice_internaţionale.pdf


STAGIILE DE PRACTICĂ 

Stagiile de practică Sem.  Durata  

nr. săpt. / ore 

perioada Nr. de credite 

1. Practica de specialitate(inițiere) VI 4/40 Ianuarie- februarie 8 

2. Practica de specialitate(în 

producție) 

VIII 6/20 Martie- aprilie 6 

3. Practica de licență VIII 2/25 Aprilie-mai 4 

TOTAL 18 

 

 

Limba română pentru alolingvi 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe 

tipuri de 

activităţi 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credi

te 

total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

G.06.O.44 Limba română de 

comunicare 

120 20 100 - 20 - E 4 

 

Minimum curricular inițial pentru absolvenții altor domenii  

pentru aplicarea la ciclul II master ( la libera alegere) 
Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Nr. de ore pe 

tipuri de 

activităţi 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credi

te 

total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.01.O.01 Teoria și istoria diplomaţiei 150 20 130 10 10 - E 5 

F.01.O.02 Teoria politică 180 30 150 15 15 - E 6 

F.02.O.06 Istoria relaţiilor 

internaţionale 

180 30 150 15 15 - E 6 

S.06.O.33 Aspecte practice 

încercetarea RI 

180 30 150 15 15 - E 6 

S.05.A.27 Actualitatea 

internaţională 

120 20 100 10 10 - E 4 

F.07.O.35 Conflictele internaţionale 90 10 80 5 5 - E 3 

 Total  900 140 760 70 70 - 6E 30 

 
 

Discipline facultative ( la libera alegere ) 
Nr. Denumirea disciplinei Anul Sem. Nr. de ore pe tipuri 

de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

C S L/P 

1 Secretariat și birotică I 1 - 30 - E 2 

2 Protecția civilă I 1 - 30 - C 2 

3 Limba germană aprofundată I I 2 - 60 - E 4 

4 Limba germană aprofundată II I 2 - 60 - E 4 

5 Migrații globale   II  3 15 15 - E 2 

6 Societate civilă II 4 15 15 - E 2 

7 Protecția proprietății intelectuale III 5 15 15 - E 2 

8 Cultura comunicării III 6 15 15 - E 2 

9 Diplomația multilaterală III 6 15 15 - E 3 

10 Etica diplomatică III 6 15 15 - E 3 

 

 

  

http://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2018/Anul_III/Etica_profesional%C4%83.pdf


NOTA EXPLICATIVĂ 

 
 

1. Cadrul normativ 

Planul de învățământ a fost elaborat în conformitate cu: 

- Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial, 24.10.2014, nr. 319-324, art. 

nr: 634); 

- Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06. 2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională şi al specialităţilor în învățământul superior; 

- Regulamentul  de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național  de Credite de 

Studiu, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.1046 din 29 octombrie 2015 

- Planul - cadru pentru studii superioare (ciclul I - licenţă, ciclul II - master, studii integrate,  ciclul III - doctorat), 

aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 1045 din 29 octombrie 2015 

- Cadrul Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova şi Cadrul Naţional al Calificărilor pentru învăţămîntul 

superior pe domenii de formare profesională, aprobate prin Ordinul Ministrului educaţiei nr. 934 din 29 

decembrie 2010. 

2. Concepția pregătirii specialistului 

Scop.Scopul programului universitar în domeniu rezindă în formarea profesională care îmbină aspectele 

sociale, culturale, civice, necesare pentru a răspunde necesităţilor realizării practice a politicii externe a Republicii 

Moldova, în condiţii actuale, la provocările şi cerinţele lumii globale şi ale proceselor europene de integrare. 

Domeniul de formare profesională Relaţiile Internaţionale care face parte din domeniul general de studiu Ştiinţe 

Politice, utilizează metodologia proprie ştiinţelor politice, sociale, economice şi drept. Pregătirea în cadrul 

domeniului Relaţiilor Internaţionale are scopul de a asigura  unicitatea unei ştiinţe prin care relațiile internaționale 

sunt studiate din perspectiva multidisciplinară. Domeniul propune analiza celor mai importante aspecte ale ştiinţei 

politice contemporane ce ţin de legităţile şi categoriile acesteia, de instrumentele metodologice de cercetare, de 

paradigmele puterii politice, sistemelor şi regimurilor politice, societăţii civile şi statului de drept, sistemelor de 

partid şi electorale, conflictelor politice etc. Totodată, un accent aparte se pune pe analiza factorului politic în 

condiţiile Republicii Moldova, în procesul de integrare europeană, de edificare a statului de drept. Domeniul 

studiază componentele domeniului politic în interconexiunea lor, structura şi infrastructura complexă a politicului, 

precum şi dialectica internă.  

Caracteristici. Importanţa programului, propus pentru ciclu I de pregătire a specialistului în relaţii 

internaţionale este în pregătirea unor specialişti calificaţi, capabili să efectueze diferite aspecte ale activității din 

domeniul relațiilor internaționale de articulare, reprezentare şi promovare a intereselor statului în politica externă, 

precum şi realizarea unei analize privitoare la relaţiile interstatale. Specificul domeniului de formare constă în 

aplicarea teoriilor studiate din domeniul relaţiior internaţionale  în practica politicii externe  a Republicii Moldova, 

cu scopul promovării intereselor  naționale, geopolitice  și economice. Specialitatea Relaţii Internaţionale, prin 

esenţa sa, asigură apelul la cadrul interdisciplinar de pregătire. 

Domeniul politic se raportează şi integrează concomitent sistemul politic, acţiunea şi gândirea politică 

manifestată îndeosebi în doctrinele politice, prin care se exprimă o anumită concepţie de organizare şi conducere 

politică  a societăţii, în baza unui sistem de principii sau valori politice, structurate doctrinar în orientări: liberale, 

conservatoare, social-democrate, socialiste, comuniste etc. Aceste valorişiprincipiipolitice se reflectăşi se 

regăsescînprogrameleşiplatformelepartidelorpolitice, înnaturaorganizăriişiconduceriipolitice a 

societăţiiexistenteşiexercitate la un moment dat.   

 Domeniul politic, în dinamica şi funcţionalitatea sa specifică, reprezintă un subsistem al societăţii în care se 

desfăşoară viaţa conştientă a oamenilor, de regulă, în mod organizat, pentru promovarea anumitor interese de natură 

economică, politică şi spirituală. Promovarea diversităţii intereselor, atunci când se realizează în mod conştient, prin 

activităţi organizate şi programate se constituie în domeniul politic, exprimat şi concretizat în sistemul politic, în 

acţiunea şi gândirea politică. Domeniul politic interferează cu sfera valorilor socio-umane fundamentale, care îi 

conferă prestigiu şi autoritate în sistemul ştiinţelor sociale. 

Actualitatea programului,propus pentru ciclu I de pregătire a specialistului în relaţii internaţionale, sunt 

formulate în baza cerinţelor procesului de la Bologna şi constă în studierea aspectelor teoretice şi practice ale 

relaţiilor internaţionale. Programul cuprinde discipline fundamentale, generale, speciale şi opţionale, practica de 

iniţiere, de producţie şi de licenţă.  

Angajabilitate.Calificareaspecialistuluiacesteispecialități conform Clasificatoruluiocupaţiilor din 



Republica Moldova (CORM 006-14) nr. 22 din 03.03.2014 poate fi: 24555 Specialist RelațiiInternaționale; 112  

Directorigenerali, directoriexecutivişiasimilaţi (Directorigenerali, directoriexecutivişiasimilaţi, 

Conducătoriîndomeniuladministrativ); 242 Specialiștiîndomeniuladministrativ (2424 

Specialiştiîndomeniulpoliticilor administrative, Specialiştiîndomeniulresurselorumaneşi de personal, 

Specialiştiînformareaşidezvoltareapersonalului); 334 Secretariadministrativișispecializați; 411 Funcționari cu 

atribuțiigenerale de birou. 

Specialitatea relaţii internaţionale pe piaţa munciiconstă în multidimensionalitatea domeniului de relaţii 

internaţionale, care la etapa actuală cuprinde următoarele subdomenii: instituţii şi structuri pentru politică externă, 

serviciul diplomatic şi consular, instituții de asistenţă civică internaţională, organizaţii internaţionale 

neguvernamentale, programe şi proiecte internaţionale. Pe piaţa muncii, absolvenţii programului s-ar putea afirma 

în sectorul de stat, în sfera economiei şi organizaţii neguvernamentale, în calitate de funcţionar public şi expert 

analitic în structurile statale de profil, ambasadele şi consulatele Republicii Moldova şi ale altor state acreditate în 

Moldova, organizaţii internaţionale, în departamentele de Relații internaționale și Integrare europeană ale 

structurilor de business, în diferite programe şi proiecte europene şi internaţionale. Spre deosebire de trecutul 

apropiat, a apărut necesitatea în pregătirea specialiştilor în Relații Internaționale, la nivel teritorial şi local, pentru 

implementarea strategiilor Republicii Moldova de integrare europeană. 

Formare ulterioară. Studiile se finalizează cu susținereaexamenului complex şi a tezei de licență. 

Absolvențilorprogramului li se conferătitlul de LicențiatînȘtiințePolitice.Titularuldiplomei are acces la 

studiilesuperioare de masterat, iardupăfinalizareaacestora la studiile de doctorat 

Competenţe cheie dezvoltate în program.Rolulcursuluinormativîndevenireaspecialistuluiesteconsiderabil, 

datfiindcă el contribuienemijlocit la formareaculturiipolitice a acestuia, la asimilarea de noicunoştinţe, 

noiinformaţiinecesareîndeosebiînperioadelemarcate de marischimbări social-economiceşipolitice. Totodată, 

absolvenţiidomeniului de formareȘtiințepoliticesîntpotenţialiiactoripolitici care vorcrealocuri de muncăşinoi 

perspective pentruprogresul socio-politic.Standardul de pregătire la 

specialitateaRelațiiInternaționaleestecentratpeurmătoarelefinalitățigenerale: Cunoştinţe de bazăîndomeniu, 

Capacitatea de analizăşisinteză, Capacitatea de a învăţa, Capacitatea de comunicare 

(inclusivutilizînddouălimbistrăine), Spirit de iniţiativăCapacitatea de lucruînechipă, Creativitate, Capacitatea de 

operare cu tehnologiiinformaţionale. 

În condiţiile promovării unor cadre de factură nouă‚ capabile să facă faţă cerinţelor societăţii contemporane 

este importantă poziţia studentului şi acţiunea faţă de student – momente care orientează spre implementarea unor 

tehnologii educaţionale noi: în centrul atenţiei este personalitatea studentului, crearea condiţiilor favorabile pentru 

dezvoltarea personalităţii; parteneriat şi colaborare profesor-student, student-student, etc.Modernizarea se realizează 

şi în cadrul promovării prelegerilor, seminariilor aplicative şi de evaluare, examenelor şi testărilor: pregătirea 

mediului educaţional; crearea climatului psihologic în sala de studii; lucrul în grup; lucrul în perechi, dezbateri şi 

brainstorming; utilizarea mijloacelor video-audio. În acest scop Facultatea este orientată spre implementarea unor 

obiective primordiale: organizarea şi realizarea investigaţiilor axate pe problematica şi nevoile comunitare; 

instruirea‚ consultarea. 

 

3. Finalitățile formării 

Programul are ca finalitate pregătirea specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale care dau dovadă de 

cunoştinţe teoretice, capacităţi de analiză şi explicare a relaţiilor internaţionale, abilităţi teoretico-practice din 

domeniu. Admiterea se efectuează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova. 

Planul de învățămînt în căuză, aprobat spre final de Senatul USEM, este elaborat în baza concepţiei de 

pregătire a specialiştilor din domeniul relaţiilor internaţionale, analizat de către Comisiile de calitate și a faculțății 

respective,  şi este aprobat în cadrul Consiliului profesoral al Facultăţii de Științe Politice și Relații Internaționale,  a 

USEM. 

La finalizarea programului de formare, absolventul deţine următoarele competenţe: 

 Cunoaşterea și înțelegerea noțiunilor, conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale relațiilor 

internaționale; 

 Respectarea principiilor etice în relaţiile pe arena internaţională; 

 Abordarea prognostică şi asistenţială a realităţii socio-umane, a problemelor cu care se confruntă   persoana   

în   contextul   economic, cultural, educaţional, a situaţiilor politice; 

 Determinarea modurilor de implicare asistenţială în definirea şi tratarea problemelor politice la nivel de 

categorii şi grupuri după criterii diferite: etnice, de vârstă etc.; 



 Realizarea programelor şi proiectelor prin implicarea sectorului public şi ne-guvernamental; 

 Autoformarea continuă în conformitate cu evoluţia permanentă a domeniului relațiilor internaționale; 

 Utilizarea corectă a terminologiei, conceptelor, teoriilor, reglementărilor și legislației din domeniul 

relațiilor internaționale în activitatea și comunicarea profesională și de cercetare; 

 Interpretarea, elaborarea și utilizarea teoriilor relațiilor internaționale contemporane; 

 

Matricea dintre competențele profesionale și transversale și unitățile de curs/modulelor 

incluse în planul de învățămînt 

 

Codul Unitatea de curs 1 2 3 4 5 6 7 8 
F.01.O.01 Teoriașiistoriadiplomaţiei + +  + + + + + 
F.01.O.02 Teoriapolitică +  + + + + +  
F.01.O.03 Istoriagîndiriipolitice +   + + + + + 
S.01.O.04 Limbastrăină “A” (engl. / fr.)  + + + + +  + 
G.01.O.05 Limbastrăină “B” (engl. / fr. / germ.)  + +  +  + + 
G.01.O.28 TIC + +     + + 

F.02.O.06 Istoriarelaţiilorinternaţionale + +   + + + + 
F.02.O.25 Protocolulşi ceremonialul diplomatic +  + + +  + + 
S.02.O.07 Teoriaşipracticacomunicăriiînrelaţiileintern

aţionale 

+ +  +  + + + 

U.06.A.31/U.06.

A.32 

Integrarea europeană/ Dreptul tratatelor + + +   +  + 

F.03.O.12 TeoriaRelaţiilorInternaţionale + + + + +  + + 

F.03.O.13 OrganizațiiInternaționale  +   + + + + 

F.03.O.14 Pluripartitismulşidezvoltareasocietăţiidemo

cratice 

+ +  + + +  + 

S.03.A.24 Terorismulinternațional + + + +    + 

U.03.A.10/U.03.

A.11 

Istoriaculturiișicivilizațieieuropene/Psih

ologie 

+ +  +   + + 

F.04.O.17 Geopolitica + + +   + + + 

F.04.O.18 Politicamondială + + + + +  + + 

F.04. O.19 Globalistica + + + + +  + + 

S.04.A.26/S.04.A.

27 

Dreptulcomunitar European/ 

Dreptulconstituţional 

+ +  +  + + + 

S.04.A.22/S.04.A.

23 

Strategiişi doctrine politico–militare 

/Politicacomparată 

+ +  +  +  + 

U.04.A.29/U.04.

A.30 

 

Filozofie/Culturacomunicăriiinterperso

naleșiorganizaționale 

+  +  + +  + 

 Practica de specialitate(inițiere) + + + + + + + + 

S.05.O.33 Aspecte practice încercetarea RI + + + +  + + + 

S.05.O.26 Dreptul internațional +  + +   + + 

S.05.O.34 Securitatea internaţională  + + +  + + + 

S.05.A.37/S.05.A.

38 

Politicaexternă a 

RM/Sistemepoliticeeuropene 

+  + + +  + + 

S.07.A.39/S.07.A.

40/S.07.A.41/ 

Negocierilediplomatice/ 

Drepturileomuluiîn RI/ Dreptul 

diplomatic şi consular 

+ + + +   + + 

S.05.A.27 Actualitatea internaţională + + +  +  + + 

F.06.O.35 Conflictele internaţionale + + +    + + 
F.07.O.36  Serviciul diplomatic şi consular + + +  +  + + 



S.06.A.42/ 

S.06.A.43 

Geoeconomia/ Relaţii economice 

internaţionale 
 +   + + + + 

 Practica de specialitate (înproducţie) + + + + + + + + 

 Practica de licenţă + + + + +   + 

 

 

 

 

Planul de învățământ a fost aprobat: 

la ședința Catedrei Politica mondială și Relații Internaționale,  

proces verbal nr.9din05.04.2017   dr. conf. 

 

ședința Consiliului Facultății Științe Politice și Relații Internaționale  

proces verbal nr. 5din03.05.2017  dr. conf.univ. 
 

Prorector pentru activitateadidactică  Airapetean Ar. 

                                                                                                                                   dr. conf. univ. 

 

 


