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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

MINISTRY OF EDUCATION AND RESERCH 

OF REPUBLIC OF MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STUDII 

EUROPENE DIN MOLDOVA 

UNIVERSITY OF EUROPEAN STUDIES 

OF MOLDOVA 

 

COORDONAT/ COORDINATED: ________ 

„__” ___________________ 

Nr. de înregistrare a planului de învățămînt 

/ Nr. registration of the curriculum 

_____________________________   

 

APROBAT/ APPROVED: ___________ 

Senatul USEM/ USEM Senate  

„___” ____________________ 2021 

Proces-verbal nr. / Minutes no._________ 

 

Nr. de înregistrare a planului de învățămînt 

la ANACEC/ Nr. for the registration of the 

curriculum at NAQAER  

_____________________________________ 

Rector USEM 

Doctor în drept, prof. univ./ Doctor of Law, 

prof. univ. 

Iurie SEDLEȚCHI __________________ 

 

 

FACULTATEA ȘTIINȚE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 FACULTY POLITICAL SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS 

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÎNT/PROGRAMME OF STUDY  

ciclul II - studii superioare de Masterat  

cycle II - Master's degree 
  

Nivelul calificării conform ISCED – 7 

Level of Classification according to ISCED – 7 

    

Codul și domeniul general de studii – 031 Științe sociale și comportamentale 

Code and general field of study – 031 Social and behavioural sciences  

 

Codul și denumirea domeniului de formare profesională – 0312 Științe politice 

Professional training field - 0312 Political sciences 

  

Denumirea și tipul programului de master – Studii diplomatice, master de profesionalizare  

Name and type of master's program - Diplomatic studies, professionalization master's degree 

 

Numărul total de credite de studiu – 120 

Total Number of Credits – 120  

   

Titlul obținut la finele studiilor – Master în Științe politice 

Degree obtained at the end of studies - Master in Political Science 

   

Baza admiterii – diplomă de studii superioare de licență sau un act echivalent de studii 

Admission Based on – Bachelor Diploma or another equivalent document of studies  

  

Limba de instruire – română 

Language of Instruction – Romanian  

 

Forma de organizare a învățămîntului – cu frecvență 

Mode of Study – Full-time   

 

CHIȘINĂU – 2021 
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internaționale/ Department of World Politics 

and International Relations 

din/from_________________2021   

Aprobat:/ Approved: 

 

Consiliul Facultății Științe politice și 

Relații internaționale / Council of the 

Faculty of Political Science and 

International Relations 

din/ from _________________2021  

Decan/Dean _____________   
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Calendarul academic / graficul procesului de studii 

Academic Calendar / Educational Process Schedule  

anul de studii 2021-2022  
An de 

studii / 

Academic 

year 

  

Termene (date calendaristice exprimate în luni ) și durata (număr de săptămîni) 

Activități  

didactice 

Learning activity 

Sesiuni de examinare 

/ 

Examination sessions 

Stagii de practică 

Internships 

Vacanțe 

Vacations  

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

I 

Sem. II Iarnă 

Winter  
Primăva

ră 

Spring  

Vară 

Summer  

I 13.09 – 

31.12 

(15 

săpt.) 

(15 

week) 

24.01- 

14.05 

(15 săpt.) 

(15 

week) 

13.09 – 

31.12  

 

(pe 

module) 

24.01-

16.05 

 

(pe 

module) 

  01.01 – 

23.01 

 

(3 săpt.)   

(3 week) 

24.04. –  

02.05. 

 

(1 săpt.)   

(1 week) 

01.06 – 

31.08 

 

(12 săpt.) 

(12 week) 

 

II 13.09-

31.12 

(15 

săpt.) 

(15 

week) 

24.01-

16.05 

(15 săpt.) 

(15 

week) 

13.09 – 

31.12  

(pe 

module) 

Mai  

 

(susținerea 

tezei de 

master ) 

 15.11-24.12. 

Practica de 

specialitate 

Speciality 

Internship  

(6 săpt.)/ 

(6 week) 

 

01.01 – 

23.01 

 

(3 săpt.)   

(3 week) 

 
24.04 –  

02.05. 

 

(1 săpt.)   

(1 week) 

 

Total 

nr. 

săpt. 

30 săpt. 

/ 30 

week 

30 săpt. / 

30 week 

   6 săpt. /  

6 week 

6 săpt. /  

6 week  

2 săpt. /  

2 week  

12 săpt. / 

12 week  

 

Planul procesului de studii pe semestre/ani de studii 

Study process plan by semesters / years of study 

Cod 

Code 
Denumirea unității 

de curs /modulului 

Name of the course 

unit / module 

Număr de ore / 

Number of hours 
Număr de ore pe 

tipuri de activități / 
Number of hours by 

types of activities  

Forma 

de 

evaluare / 

Evaluati

on form  

Nr. 

ECTS / 

ECTS 

number  

 

 

Total / 

Total 

 

Cont. 

direct  

Direct 

contact  

Studiu 

individual / 

Individual 

study 

C
u

rs
 /

L
ec

tu
re

 

S
em

in
a
re

/ 
S
em

in
a
r 

 

P
ra

ct
ic

e/
d

e 

la
b

o
ra

to
r/

  
P

ra
ct

ic
a
l 

/ 
la

b
o
ra

to
ry

 

Anul I / Year the Ist 

Semestrul I / Semester I  

F01O01 Sisteme 

internaționale / 

International 

systems 

150 40 110 2 2  Examen 5 
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F01O02 Dezvoltarea 

globală 

contemporană / 

Contemporary 

global 

development 

150 40 110 2 2  Examen 5 

F01O03 Cercetarea 

procesului 

decizional în 

politica externă 
Research 

decision-making 

in foreign policy  

150 40 110 2 2  Examen 5 

S01O04 Serviciul 

diplomatic și 

consular al RM / 

Diplomatic and 

consular service 

of the RM 

150 40 110 2 2  Examen 5 

S01O05 Diplomația 

practică în 

realizarea politicii 

externe / 

Practical 

Diplomacy in 

Implementing 

Foreign Policy   

150 40 110 2 2  Examen 5 

S01A06 

 

 

 

 

S01A07 

Diplomația 

parlamentară: 

teorie și practică / 

Parliamentary 

Diplomacy 

Diplomația 

culturală și 

sportivă/ Cultural 

and sports 

Diplomacy 

150 40 110 2 2  Examen 5 

Total sem. I / Total sem. I  900 200 700 10 10  5 30 

Semestrul II / Semester II 

F02O08 Istoria și 

metodologia 

cercetării relațiilor 

internaționale /  

History and 

methodology of 

international 

relations research  

150 40 110 2 2  Examen 5 

S02O09 Polemica 

diplomatică / 

Diplomatic 

controversy  

150 40 110 2 2  Examen 5 

S02O10 Diplomația 

multilaterală / 

Multilateral 

diplomacy 

150 40 110 2 2  Examen 5 
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S02O11 Politica externă și 

de securitate a 

Uniunii Europene 

European Union 

foreign and 

security policy 

150 40 110 2 2  Examen 5 

S02A12 

 

 

 

 

S02A13 

 

Politica europeană 

de vecinătate / 

European 

Neighborhood 

Policy 

Analiza 

negocierilor 

internaționale / 

Analysis of 

international 

negotiations 

150 40 110 2 2  Examen 5 

S02O14 Practica 

diplomatică și 

proceduri 

internaționale / 

Diplomatic 

practice and 

international 

procedures 

150 40 110 2 2  Examen 5 

Total sem. II / Total sem. II 900 200 700 10 10  5 30 

Total anul I / Total first year  1800 400 1400 20 20  10 60 

 

ANUL II / YEAR II 

Semestrul III / Semester III 

S03A15 

 

 

 

 

 

S03A16 

Probleme actuale 

ale dezvoltării 

internaționale / 

Current issues of 

international 

development 

Diplomația 

digitală: social 

media, Big data și 

inteligența 

artificială/ Digital 

diplomacy: Social 

Media, Big Data 

and Artificial 

Intelligence 

150 40 110 2 2  Examen 5 
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S03A17 

 

 

 

 

 

S03A18 

 

Procesul decizional 

în Uniunea 

Europeană / The 

decision - making 

process in the 

European Union / 

Managementul 

proiectelor 

internaționale / 

International 

project 

management  

150 40 110 2 2  Examen 5 

S03A19 

 

 

S03A20 

 

Diplomația 

economică / 

Economic 

diplomacy 

Marketing 

internațional / 

International 

marketing  

150 40 110 2 2  Examen 5 

S03A21 

 

 

 

 

 

S03A22 

Colaborarea 

internațională a 

serviciilor speciale 

/ International 

collaboration of 

special services / 

Securitatea globală 

și conflictele 

internaționale / 

Global security 

and international 

conflicts 

150 40 110 2 2  Examen 5 

S03O23 Practica de 

specialitate / 

Speciality 

internship  

300  300    Examen 10 

Total sem. III / Total sem. III 900 160 740 8 8  5 30 

Semestrul IV / Semester IV 

Teza de master / Master thesis  900  900     30 

Total sem. IV / Total sem. IV 900  900     30 

TOTAL ANUL II/TOTALLY 

PER the 2nd YEAR  

1800  160 1640 8 8  5 60 

TOTAL program / 

TOTALLY per program  

3600  560 3040 28 28  15 120 

 

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR 

FORM OF FINAL EVALUATION OF STUDIES 

Nr. / Nr. Forma de evaluare finală a studiilor / 

Form of final evaluation of studies 
Termene de organizare / 

Organization deadlines 
Nr. ECTS / 

ECTS number 

1.  Susținerea tezei de master /Doing Master 

theseis 

Mai  30  
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STAGIILE DE PRACTICĂ 

INTERNSHIPS 

Nr. 

d/o 
Tipul stagiului de 

practică / 

Type of internship 

An de studii 

/ Year of 

study 

Semestru 

Semester 
Durată 

(nr.săpt./nr.ore) 

/ Duration (no. 

of week / no. of 

hours) 

Perioada 

desfășurării / 

Period of 

practice 

Număr 

ECTS /  

ECTS 

number  

1.  Practica de 

specialitate / 

Specialized internship 

II IV 6 săptămîni / 

300 ore 

 10  

Total:   10 

 

UNITĂȚILE DE CURS/MODULELE LA LIBERA ALEGERE  

COURSE UNITS / MODULES OF FREE CHOICE 

Cod Denumirea 

unității de 

curs/modului   

/ Name of the 

course 

unit/module 

Număr de ore /  

Number of hours 

Număr de ore pe tipuri 

de activități / Number of 

hours by types of 

activities  

Forma de 

evaluare 

/   
Evaluatio

n form 

Nr. 

ECTS 

/ Nr. 

ECTS 

Total / 

Total 
Contact 

direct / 

Direct 

contact  

Studiu 

individual 

/ Individual 

study 

Curs Seminar Practice / 

de 

laborator 

An I de studii / semestrul I  

Year the Ist / semester I 

1.  America, Asia și 

Africa în 

relațiile 

internaționale 

contemporane  

America, Asia 

and Africa in 

Contemporary 

International 

Relations 

150 60 90 2 2  Examen 

exam 

5 

Anul I / semestrul II  

Year the Ist / semester II 

2.  Diplomația 

economică a 

Uniunii 

Europene  

Economic 

diplomacy of the 

European Union    

150 60 90 2 2  Examen 

Exam 

5 

Anul II / semestrul II 

Year II / semester II 

3.  Acțiunea de 

politică externă 

a Uniunii 

Europene  

Foreign policy 

action of the 

European Union  

150 60 90 2 2  Examen 

Exam 

5 

 Total 

Total number 

450 180 270 6 6   15 

 



8 
 

PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 

PLAN FOR THE PSYCHOPEDAGOGICAL MODULE (ADDITIONAL REQUESTED) 

 

ANUL I, Semestrul I 

YEAR I, First Semester 

Cod / 

Code 

Denumirea 

unităţii de 

curs/modulul

ui /  

Name of the 

course unit / 

module 

Total ore /  

Total hours 

Nr. de ore pe 

tipuri de 

activităţi /  

Nr. hours by 

types of 

activities 

Forma 

de 

evaluar

e / 

Evaluati

on form 

Nr. / No. 

ECTS 

Total/ 

Total 
Contact 

direct/ 
Direct 

contact 

Studiu 

individual/ 
Individual 

study 

C S L 

F.03.O.001 Pedagogie 

generală / 

General 

pedagogy 

120 30 90 16 14 - E 4 

F.03.O.002 Fundamentele 

psihologiei / 

Fundamentals 

of psychology 

90 30 60 16 14 - E 3 

S.03.A.003  

 

 

 

S.03.A.004 

Psihologia 

dezvoltării /  

Developmental 

psychology 

Psihologia 

personalității / 

Personality 

psychology 

120 30 90 16 14 - E 4 

TOTAL 330 90 240 48 42 - 3 E 11 

 

Anul I, Semestrul II 

Year I, Semester II 

Cod / Code Denumirea 

unităţii de 

curs/modulului 

/  

Name of the 

course unit / 

module 

Total ore /  

Total hours 

Nr. de ore pe 

tipuri de 

activităţi /  

Nr. hours by 

types of 

activities 

Forma 

de 

evaluare 

/ 

Evaluati

on form 

Nr. / No. 

ECTS 

Total/ 

Total 
Contact 

direct/ 
Direct 

contact 

Studiu 

individual/ 
Individual 

study 

C S L 

F.04.O.005 Educație 

incluzivă / 
Inclusive 

education 

90 30 60 16 14 - E 3 

F.04.O.006 Managementul 

conflictului / 
Conflict 

management  

120 30 90 16 14 - E 4 

S.04.A.007  

 

 

Tehnologii 

educaționale / 

Educational 

90 30 60 16 14 - E 3 
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S.04.A.008 

technologies 

Teoria și 

metodologia 

curriculumului / 

Curriculum 

theory and 

methodology 

S.04.O.009 Practica 

pedagogică 1 : 

activități 

extracurriculare / 

Pedagogical 

practice stage 1: 

extracurricular 

activities 

450  450    E 15 

TOTAL sem. II /  

TOTAL sem. II 
750 90 660 48 42 - 4 25 

TOTAL anul I,  

TOTAL first year 
1080 180 900 96 84  7 36 

 

ANUL II, Semestrul III 

YEAR II, Semester III 

Cod / Code Denumirea 

unităţii de 

curs/modulul

ui /  

Name of the 

course unit / 

module 

Total ore /  

Total hours 

Nr. de ore pe 

tipuri de 

activităţi /  

Nr. hours by types 

of activities 

Forma de 

evaluare / 

Evaluation 

form 

Nr. / No. 

ECTS 

Total/ 

Total 
Contact 

direct/ 
Direct 

contact 

Studiu 

individual/ 
Individual 

study 

C S L 

F.05.O.010  

 

 

 

F.05.O.011 

Etica 

profesională / 

Professional 

ethics 

Psihologia 

familiei / 

Family 

psychology 

90 30 60 16 14 - E 3 

S.05.A.012 Teoria și 

metodologia 

evaluării / 

Evaluation 

theory and 

methodology 

180 60 120 30 - 30 E 6 

TOTAL sem. III 

TOTAL sem. III 
270 90 180 46 14 30 2 9 

 

Anul II, Semestrul IV 

YEAR II, Semester IV 

Cod / Code Denumirea 

unităţii de 

curs/modulu

lui /  

Total ore /  

Total hours 

Nr. de ore pe 

tipuri de 

activităţi /  

Nr. hours by 

types of 

activities 

Forma de 

evaluare / 

Evaluation 

form 

Nr. / No. 

ECTS 
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Name of the 

course unit / 

module 

Total/ 

Total 
Contact 

direct/ 
Direct 

contact 

Studiu 

individual

/ 
Individual 

study 

C S L 

S.04.O.013 Practica 

pedagogică 

2: activități 

extracurricul

are / 

Pedagogical 

practice 

stage 2: 

extracurricul

ar activities 

450  450    E 15 

TOTAL sem IV. /  

TOTAL sem IV. 
450  450    1 15 

TOTAL anul II /  

TOTAL year II 
720 90 630 46 14 30 3 24 

TOTAL 1800 270 1530 142 98 30 10 60 

 

MINIMUM-UL CURRICULAR INIȚIAL, DE ORIENTARE CĂTRE ALT DOMENIU  

PRECONDITIONS FOR MASTER PROGRAMS OF VOCATIONAL TRENING FIELD  

Cod 

Code 
Denumirea 

unității de curs 

/ modului /  

Name of the 

course unit / 

mode 

 

Numărul de ore / 

Number of hours 

 

  

Număr de ore  

pe tipuri de activități 

/ Number of hours by 

types of activities 

Forma de 

evaluare  

Examin

ation 

form 

Număr 

de 

credite 

Numb

er of 

credits Total 

ore  

Total 

hours  

Contact 

direct  

Direct 

contact   

Studiu 

individual 

Individual 

Study C
u

rs
 

C
o
u
rs

e 

S
em

in
a
r 

W
o
rk

sh
o
p
 

L
a
b

o
ra

to
r 

 

L
a
b
o
ra

to
ry

 

F.01.O.01 Teoria și 

istoria 

diplomaţiei / 

Theory and 

History of 

diplomacy 

150 60 90 2 2  Ex. 

exam 

5 

U.02.A.11 Integrarea 

europeană / 

European 

Integration 

150 60 90 2 2 - Ex. 

exam 

5 

F.03.O.16 Teoria 

Relaţiilor 

Internaţionale 

/ Theory of 

international 

relations 

150 60 90 2 2 - Ex. 

exam. 

5 

F.04.O.25 Politica 

mondială / 

World politics 

120 60 60 2 2 - Ex. 

exam. 

4 
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S.05.A.36 Politica 

externă a 

Republicii 

Moldova 

150 60 90 2 2 - Ex. 

exam. 

5 

S.05.O.35 Securitatea 

internaţională 

180 90 90 3 3 - Ex. 

exam. 

6 

Total 900 390 510 13 13   30 

   

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU ȘI A COMPETENȚELOR 

FORMATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR DE 

CURS/MODULELOR 
MATRIX OF CORRELATION OF STUDY FINALITIES AND COMPETENCIES FORMED 

WITHIN THE PROGRAM WITH THOSE OF THE COURSE UNITS / MODULES  

Denumirea 

unității de 

curs/modulului 

Codul 

unității 

de 

curs/ 

modul

ului 

Code 

Nr. ECTS 

/  

Number of 

credits 

ECTS  

Finalități de studio și competențe 

Study finalities and competences 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sisteme 

internaționale / 

International 

systems 

F 5    + +  + + + + 

Dezvoltarea 

globală 

contemporană / 

Contemporary 

global development 

F 5    + +  + + + + 

Serviciul 

diplomatic și 

consular / 

Diplomatic and 

consular service 

S 5 + + +   +   + + 

Diplomația practică 

în realizarea 

politicii externe / 

Practical 

Diplomacy in 

Implementing 

Foreign Policy   

S 5 + + + + + + +  + + 

Cercetarea 

procesului 

decizional în 

politica externă 
Research decision-

making in foreign 

policy 

F 5 + +  + + + + + + + 

Diplomația 

parlamentară: 

teorie și practică / 

Parliamentary 

Diplomacy 

S 5 + + + +   +  + + 
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Istoria și 

metodologia 

cercetării relațiilor 

internaționale /  

History and 

methodology of 

international 

relations research  

F 5    + +   + +  

Polemica 

diplomatică / 

Diplomatic 

controversy  

S 5 + + +   +   +  

Diplomația 

multilaterală / 

Multilateral 

diplomacy 

S 5 + + + + +  +  + + 

Politica externă și 

de securitate a 

Uniunii Europene 

European Union 

foreign and 

security policy 

S 5 +  +  +  +  + + 

Politica europeană 

de vecinătate / 

European 

Neighborhood 

Policy 

S 5    + +  + + + + 

Practica 

diplomatică și 

proceduri 

internaționale / 

Diplomatic 

practice and 

international 

procedures 

S 10 + + + + + + +  + + 

Probleme actuale 

ale dezvoltării 

internaționale / 

Current issues of 

international 

development 

S 5    + +  + + + + 

Procesul decizional 

în Uniunea 

Europeană / The 

decision - making 

process in the 

European Union 

S 5 + + + + +  + + + + 

Diplomația 

economică / 

Economic 

diplomacy 

S 5 + + + + + + + + + + 

Colaborarea 

internațională a 

serviciilor speciale 

/ International 

S 5    + +  + + + + 
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collaboration of 

special services  

 

Lista finalităților de studiu și a competențelor, conform Cadrului Național al Calificărilor: 

1. Abordarea analitică în procesul de cercetare a problematicii din domeniul diplomației și 

serviciului diplomatic; 

 2. Utilizarea metodei comparative în analiza practicii diplomatice și procedurilor internaționale 

din Republica Moldova și alte state.  

3. Elaborarea programelor de activitate profesională în domeniul istoriei și teoriei diplomației și 

serviciului diplomatic.  

4. Prognozarea evoluției relațiilor diplomatice în contextul dezvoltării social-economice, politice 

și culturale a Republicii Moldova la etapa contemporană.  

5. Argumentarea posibilelor direcții de dezvoltare a serviciului diplomatic și relațiilor diplomatice. 

 6. Generalizarea activității practice a funcționarilor diplomatici.  

7. Evaluarea acțiunilor de ameliorare a relațiilor diplomatice ale Republicii Moldova cu alte state 

din perspectiva interesului național.  

8. Stabilirea priorităților studiilor interdisciplinare în cercetările științifice din domeniul istoriei și 

teoriei diplomației și serviciului diplomatic.  

9. Aplicarea mecanismelor și instrumentelor internaționale în procesul de soluționare a conflictelor 

și gestionare a negocierilor.  

10. Monitorizarea, proiectarea și implementarea proiectelor de colaborare internațională utile 

pentru Republica Moldova. 

 

List of study objectives and competencies, according to the National Qualifications 

Framework: 

1. The analytical approach in the research process of the issues in the field of diplomacy and 

diplomatic service; 

2. Using the comparative method in the analysis of diplomatic practice and international 

procedures in the Republic of Moldova and other states. 

3. Elaboration of professional activity programs in the field of history and theory of diplomacy 

and diplomatic service. 

4. Forecasting the evolution of diplomatic relations in the context of socio-economic, political and 

cultural development of the Republic of Moldova at the contemporary stage. 

5. Arguing for possible directions for the development of the diplomatic service and diplomatic 

relations. 

 6. Generalization of the practical activity of diplomatic officials. 

7. Evaluation of actions to improve the diplomatic relations of the Republic of Moldova with other 

states from the perspective of national interest. 

8. Establishing the priorities of interdisciplinary studies in scientific research in the field of history 

and theory of diplomacy and diplomatic service. 

9. Application of international mechanisms and instruments in the process of conflict resolution 

and negotiation management. 

10. Monitoring, design and implementation of international collaboration projects useful for the 

Republic of Moldova. 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Programul de master Studii Diplomatice prezintă un master de profesionalizare realizat 

în limba română, necesar pentru aprofundarea cunoștințelor în teoria și practica diplomației. 

Importanța acestui program este argumentată de interesul național al Republicii Moldova pentru 

cooperarea internațională. Valorificarea provocărilor din mediul extern necesită formarea 

specialiştilor de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare o eficientă activitate politică, 

diplomatică şi comunicaţională. Specificul domeniului de formare profesională constă în formarea 

capacităților de aplicarea cunoștințelor teoretice din domeniul studiilor diplomatice în realizarea 

politicii externe a Republicii Moldova, cu scopul promovării intereselor naționale, geopolitice și 

economice.  

Cursul de masterat este direcţionat spre formarea specialiştilor care cunosc şi înţeleg 

problematica diplomației și relațiilor internaționale sub aspect multidisciplinar. Programul de 

master este axat pe problemele actiuale ale politicii externe și studiilor diplomatice; pe rolul 

diplomației practice, diplomației parlamentare, economice, publice și serviciului diplomatic în 

implementarea startegiilor naționale și globale de dezvoltare.     

Obiectivele programului Studii Diplomatice rezidă în pregătirea specialiștilor calificați, 

capabili să realizeze diverse aspecte ale activității diplomatice de reprezentare și promovare a 

intereselor statului pe arena internațională: la nivel de cunoaştere şi înţelegere: capacitatea de a 

identifica problemele de cercetare ştiinţifică, precum şi aptitudinea de a valorifica priorităţile 

cercetării ştiinţifice în domeniul diplomației; cunoaşterea principalelor viziuni conceptuale în 

domeniile teoriei şi practicii diplomației, integrării europene și problemelor globale ale omenirii; 

cunoaşterea  şi conştientizarea evoluţiei politicii externe a Republicii Moldova și a Uniunii 

Europene; identificarea şi însuşirea locului şi rolului negocierii şi dialogului intercomunitar, 

interstatal, precum şi a principalelor metode de utilizare a acestora în comunicarea internaţională, 

în special, în cadrul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova; însuşirea şi utilizarea 

metodologiei de cercetare ştiinţifică în domeniul diplomației și relaţiilor internaţionale. 

La nivel de aplicare: să fie capabili de a selecta cunoştinţele teoretice adecvate specificului 

activităţii practice din cadrul serviciului diplomatic; să fie competenţi în capacitatea de a găsi, 

analiza şi sintetiza sursele informaţionale; să fie apţi de a efectua rapoarte de analiză asupra unui 

anumit subiect din domeniul relaţiilor internaţionale și a diplomației; să fie capabili de a  elabora 

note informative în aspectele solicitate ce vizează domeniul profesional; să fie în stare de a 

determina elementele definitorii ale unei anumite probleme ce urmează a fi soluţionate; să fie 

capabil să contribuie la eficientizarea activităţii profesionale din domeniul în care activează prin 

introducerea elementelor inovatorii; să gestioneze în aspect profesional cunoştinţele teoretice şi 

abilităţile practice în domeniul diplomației și relaţiilor internaţionale; să utilizeze tehnologiile 

avansate în procesele de selectare şi de prelucrare a informaţiei; competenţa şi aptitudinea de 

adaptare şi aplicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în procesul de exercitare a obligaţiunilor 

funcţionale 

La nivel de integrare: elaborarea strategiilor de evaluare a activităţilor funcţionale în 

domeniul diplomației și relaţiilor internaţionale; intuirea corelaţiilor dintre rezultatele evaluării 

profesionale şi proiectarea activităţilor ulterioare; autoevaluarea activităţii profesionale din 

perspectiva diverselor funcţii, realizate în contextul activităţii profesionale diplomatice; 

determinarea modalităţilor de reglementare a activităţii profesionale în baza evaluărilor; 

capacitatea de utilizare a diverselor forme şi mijloace de comunicare, şi în primul rând a celor mai 

moderne, în procesul de exercitare a obligaţiunilor funcţionale; capacitatea de luare a deciziilor în 

procesul comunicării cu societatea în contextul activităţii profesionale. 

La finalizarea programului de formare, absolventul va deţine următoarele competenţe:  

1. Comprehensiunea fenomenului relaţiilor internaţionale în contextul contemporan, a 

factorilor de influenţă în relaţiile internaţionale şi politica externă.  

2. Cunoaşterea structurii şi funcţionării serviciului diplomatic, a bazelor diplomaţiei practice 

şi procedurilor internaţionale.  

3. Reliefarea rolului diplomaţiei practice în realizarea politicii externe.  
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4. Utilizarea şi aplicarea principalelor metode de analiză şi cercetare a relaţiilor 

internaţionale şi a metodologiei studiilor comparative vizând politica externe.  

5. Analiza comparată a practicii diplomatice şi procedurilor internaţionale din diferite state  

6. Prognozarea evoluţiei relaţiilor diplomatice în contextul dezvoltării social-economice, 

politice şi culturale a Republicii Moldova la etapa contemporană  

7. Adaptarea realizărilor din domeniul studiilor diplomatice din alte state la cel din Republica 

Moldova  

8. Cercetarea, proiectarea şi implementarea proiectelor de colaborare internaţională utile 

pentru Republica Moldova. 

Evaluarea așteptărilor sectorului economic și social se face conform strategiei de pregătire 

a specialistului în domeniul studiilor diplomatice, bazată pe creșterea rolului factorului 

internațional în dezvoltarea internă a țării, păstrarea potențialului uman în țară și implicarea la 

implementarea la nivel național a standardelor internaționale în procesele sociale, politice, 

economice.  

Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă rezidă în procesul de afirmare 

a Republicii Moldova în calitate de actor internațional, extinderea direcțiilor de cooperare cu 

partenerii externi de dezvoltare, completarea și asigurarea perspectivei de dezvoltare a instituțiilor 

serviciului diplomatic ale Republicii Moldova din țară și de peste hotare. Pe piața muncii 

absolvenții programului de master Studii diplomatice s-ar putea afirma în calitate de funcționari 

diplomatici în instituțiile de specialitate și organele publice centrale  (Parlament, Guvern, 

Președinție), misiunile diplomatice ale Republicii Moldova acreditate în Republica Moldova, 

reprezentanțele organizațiilor internaționale, oficiile consulare, mijloacele mass-media, 

companiile străine care activează în Republica Moldova. Creșterea rolului diplomației publice 

solicită asigurarea cu cadre profesionale din domeniul studiilor diplomatice.  

Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii (angajatori, 

absolvenți, profesori, studenți) se face prin intermediul chestionarelor de evaluare a cadrelor 

didactice și a procesului de învățămînt, care regulat se efectuează și demonstrează că planul 

corespunde necesităților pieții muncii și asigură calitatea pregătirii specialiștilor în cadrul 

sistemului de învățămînt superior din Republica Moldova. O importanță deosebită se acordă 

parteneriatelor științifice și profesionale de cooperare, dezvoltate la nivel național și internațional, 

care impulsionează. Elaborarea și perfecționarea planului de învățămînt sunt în concordanță cu 

cerințele înaintate de agenții pieții de muncă din domeniul respectiv, instituțiile și organele de 

profil, precum MAEIE, Parlamentul Republicii Moldova, Președinție, ambasadele străine 

acreditate în Republica Moldova.  

Absolvenții programului de master Studii diplomatice vor putea continua studiile la ciclul 

III, Doctorat la următoarele specialități: 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a 

diplomaţiei 562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe 562.03. Probleme şi strategii 

ale dezvoltării globale şi regionale 562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese și politici 

europene. 
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EXPLANATORY NOTE 

The master's program Diplomatic Studies presents a master's degree in 

professionalization conducted in Romanian, necessary to deepen knowledge in the theory and 

practice of diplomacy. The importance of this program is argued by the national interest of the 

Republic of Moldova for international cooperation. Capitalizing on the challenges from the 

external environment requires the training of highly qualified specialists, able to carry out an 

efficient political, diplomatic and communication activity. The specificity of the field of 

professional training consists in the formation of capacities for the application of theoretical 

knowledge in the field of diplomatic studies in the realization of the foreign policy of the Republic 

of Moldova, in order to promote national, geopolitical and economic interests. 

The master's course is aimed at training specialists who know and understand the issue of 

diplomacy and international relations in a multidisciplinary aspect. The master's program focuses 

on current issues of foreign policy and diplomatic studies; on the role of practical diplomacy, 

parliamentary, economic, public diplomacy and diplomatic service in the implementation of 

national and global development strategies. 

The objectives of the Diplomatic Studies program lie in the training of qualified specialists, 

able to carry out various aspects of diplomatic activity to represent and promote state interests in 

the international arena: at the level of knowledge and understanding: the ability to identify 

scientific research problems and the ability to capitalize on the priorities of scientific research in 

the field of diplomacy; knowledge of the main conceptual visions in the fields of theory and 

practice of diplomacy, European integration and global human problems; knowledge and 

awareness of the evolution of the foreign policy of the Republic of Moldova and the European 

Union; identifying and appropriating the place and role of inter-community, interstate negotiation 

and dialogue, as well as the main methods of their use in international communication, especially 

in the process of European integration of the Republic of Moldova; mastering and using the 

methodology of scientific research in the field of diplomacy and international relations. 

At application level: to be able to select the theoretical knowledge appropriate to the specifics 

of the practical activity within the diplomatic service; be competent in the ability to find, analyze 

and synthesize information sources; be able to carry out analysis reports on a specific topic in the 

field of international relations and diplomacy; to be able to elaborate informative notes in the 

requested aspects concerning the professional field; to be able to determine the defining elements 

of a certain problem to be solved; be able to contribute to the efficiency of the professional activity 

in the field in which he / she works by introducing innovative elements; to manage professionally 

the theoretical knowledge and practical skills in the field of diplomacy and international relations; 

to use advanced technologies in the processes of selection and information processing; competence 

and ability to adapt and apply the results of scientific research in the process of exercising 

functional obligations 

At the level of integration: elaboration of strategies for the evaluation of functional activities 

in the field of diplomacy and international relations; intuition of the correlations between the 

results of the professional evaluation and the design of the subsequent activities; self-assessment 

of professional activity from the perspective of various functions, performed in the context of 

diplomatic professional activity; determining the ways of regulating the professional activity based 

on the evaluations; the capacity to use the various forms and means of communication, and first 

of all the most modern ones, in the process of exercising the functional obligations; the ability to 

make decisions in the process of communicating with society in the context of professional 

activity. 

Upon completion of the training program, the graduate will have the following skills: 

1. Understanding the phenomenon of international relations in the contemporary context, of 

influencing factors in international relations and foreign policy. 
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2. Knowledge of the structure and functioning of the diplomatic service, the bases of 

practical diplomacy and international procedures. 

3. Highlighting the role of practical diplomacy in conducting foreign policy. 

4. The use and application of the main methods of analysis and research of the international 

relations and of the methodology of the comparative studies aiming at the foreign policy. 

5. Comparative analysis of diplomatic practice and international procedures in different 

states 

6. Forecasting the evolution of diplomatic relations in the context of socio-economic, 

political and cultural development of the Republic of Moldova at the contemporary stage 

7. Adapting the achievements in the field of diplomatic studies from other states to the one 

from the Republic of Moldova 

8. Research, design and implementation of international collaboration projects useful for the 

Republic of Moldova. 

The evaluation of the expectations of the economic and social sector is done according to 

the training strategy of the specialist in the field of diplomatic studies, based on increasing the role 

of the international factor in the country's internal development, preserving human potential in the 

country and involvement in implementing national standards in social processes. political, 

economic. 

The relevance of the study program for the labor market lies in the process of asserting the 

Republic of Moldova as an international actor, expanding the directions of cooperation with 

external development partners, completing and ensuring the development perspective of the 

diplomatic service institutions of the Republic of Moldova. abroad. On the labor market, graduates 

of the master's program Diplomatic Studies could assert themselves as diplomatic officials in 

specialized institutions and central public bodies (Parliament, Government, Presidency), 

diplomatic missions of the Republic of Moldova accredited in the Republic of Moldova, 

representations of international organizations, offices consular, media, foreign companies 

operating in the Republic of Moldova. Increasing the role of public diplomacy requires providing 

professional staff in the field of diplomatic studies. 

The consultation of the partners in the process of elaborating the study program (employers, 

graduates, teachers, students) is done through teacher evaluation questionnaires and the 

educational process, which is regularly performed and demonstrates that the plan meets the needs 

of the labor market and ensures quality. training of specialists in the higher education system in 

the Republic of Moldova. Particular importance is given to scientific and professional cooperation 

partnerships, developed at national and international level, which boost. The elaboration and 

improvement of the curriculum are in accordance with the requirements submitted by the labor 

market agents in the respective field, the institutions and profile bodies, such as MFAEI, the 

Parliament of the Republic of Moldova, the Presidency, the foreign embassies accredited in the 

Republic of Moldova. 

Graduates of the master's program Diplomatic Studies will be able to continue their studies 

in the third cycle, Doctorate in the following specialties: 562.01. Theory and methodology of 

international relations and diplomacy 562.02. History of international relations and foreign policy 

562.03. Problems and strategies of global and regional development 562.04. The theory of 

European integration, European institutions, processes and policies. 


