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   MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

APROBAT: 

Senatul USEM 

„29” mai 2017 

Proces verbal nr. 7 

Rector USEM  

Doctor în drept,  

Prof. univ.  

Iurie SEDLEȚCHI _____________________ 

COORDONAT: 

Ministerul Educației al Republicii Moldova  

Nr. de înregistrare  

__________________________ 

 

Din ____  ___________________    

 

________________________ 

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT  

 

Nivelul de calificare ISCED: 7  

Codul şi denumirea domeniului general de studiu– 31 Științe politice 

Denumirea programului de master - Studii Diplomatice 

Program de master - de profesionalizare  

Numărul total de credite de studiu – 120 

Titlul obţinut la finele studiilor – master in științe politice 

Baza admiterii: diploma de studii superioare de licență sau un act echivalent de studii  

Forma de organizare a învăţământului – de zi 
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Calendarul universitar 

 
Anul 

de 

studii  

Activitatea 

didactică  

Examene  Stagiul 

de 

practică  

Vacanțe  

Sem. 1  Sem. II  Sem. I Sem. II  Iarna Primăvara Vara  

I 01.09 – 

16.12  

(15 săpt.) 

23.01 – 

15.05  

(15 săpt.) 

01.09 – 

16.12  

(pe 

module) 

23.01 – 

15.05  

(pe module) 

 01.01.-

22.01  

(3 săpt.) 

7 zile  13.06-

31.08 

(11 săpt.) 

II 01.09 – 

16.12  

(15 săpt.) 

23.01 – 

15.05  

(15 săpt.) 

01.09 – 

16.12  

(pe 

module) 

Mai  

(susținerea 

tezei de 

masterat) 

01.11 – 

31.12  

(6 săpt.) 

01.01-

22.01  

(3 săpt.) 

7 zile  - 

 

 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII   

 

ANUL I DE STUDII, SEMESTRUL I  
 

Cod Denumirea unității 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de 

activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

   

Total 

Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P   

F.01.O.001 Sisteme internaționale 150 40 110 20 20  examen 5 

F.01.O.002 Dezvoltarea  globală 

contemporană 

300 80 220 40 40  examen 10 

F.01.O.003 Serviciul diplomatic 

şi consular 

150 40 110 20 20  examen 5 

S.01.O.004 Diplomaţia practică în 

realizarea politicii 

externe  

150 40 110 20 20  examen 5 

S.01.A.005 

 

 

S.01.A.006 

Diplomaţia 

parlamentară: teoria si 

practica 

Diplomația culturală  

150 40 110 20 20  examen 5 

Total sem. I  900 240 660 120 120  E 5 30 

 

ANUL I, SEMESTRUL II 
Cod Denumirea unității 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de 

activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

   

Total 

Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P   

F.02.O.007 Istoria şi metodologia 

cercetării relaţiilor 

internaţionale 

150 40 110 20 20 - examen 5 

F.02.O.008 Polemica diplomatică 150 40 110 20 20 - examen 5 

S.02.O.009 Diplomaţia 

multilaterală 

150 40 110 20 20 - examen 5 

S.02.A.010 

 

S.02.A.011 

Politica de vecinătate: 

abordări şi realizări 

UE: istorie și 

contemporanietate  

150 40 110 20 20 - examen 5 

https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Sisteme_internationale_2020.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Dezvoltarea%20global%C4%83%20contemporan%C4%83.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Dezvoltarea%20global%C4%83%20contemporan%C4%83.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Serviciul%20diplomatic%20%C5%9Fi%20consular.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Serviciul%20diplomatic%20%C5%9Fi%20consular.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diploma%C8%9Bia%20practic%C4%83%20%C3%AEn%20realizarea%20politicii%20externe.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diploma%C8%9Bia%20practic%C4%83%20%C3%AEn%20realizarea%20politicii%20externe.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diploma%C8%9Bia%20practic%C4%83%20%C3%AEn%20realizarea%20politicii%20externe.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diplomatia%20parlamentara_2020.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diplomatia%20parlamentara_2020.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diplomatia%20parlamentara_2020.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Istoria%20%C8%99i%20metodologia%20cercet%C4%83rii%20Rela%C8%9Biilor%20Interna%C8%9Bionale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Istoria%20%C8%99i%20metodologia%20cercet%C4%83rii%20Rela%C8%9Biilor%20Interna%C8%9Bionale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Istoria%20%C8%99i%20metodologia%20cercet%C4%83rii%20Rela%C8%9Biilor%20Interna%C8%9Bionale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Polemica%20diplomatic%C4%83.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diploma%C8%9Bia%20multilateral%C4%83.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diploma%C8%9Bia%20multilateral%C4%83.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Politica_vecinatate_2020.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Politica_vecinatate_2020.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_UE_istorie_contemporaneitate.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_UE_istorie_contemporaneitate.pdf
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S.02.O.012 Practica diplomatică 

şi proceduri 

internaţionale 

300 80 220 40 40 - examen 10 

Total sem. II  900 240 660 120 120 - E 5 30 

Total anul I 1800 480 1320 240 240  E 10 60 

 

ANUL II, SEMESTRUL III 

 
Cod Denumirea unității 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de 

activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

  Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P   

S.03.A.013  

 

 

S.03.A.014 

Probleme actuale ale 

dezvoltării 

internaționale 

Guvernare globală  

150 40 110 20 20 - examen 5 

S.03.A.015  

 

S.03.A.016 

Procesul decizional în 

Uniunea Europeană 

Managementul 

proiectelor 

internaționale 

150 40 110 20 20 - examen 5 

S.03.A.017 

 

S.03.O.018 

Diplomația 

economică 

Factorul religios în 

relațiile internaționale  

150 40 110 20 20 - examen 5 

S.03.A.019 

 

 

S.03.A.020  

Colaborarea 

internațională a 

serviciilor speciale 

Serviciul Diplomatic 

European  

150 40 110 20 20 - examen 5 

 Practica de 

specialitate 

300 100 200  100  examen 10 

Total sem. III 900 260 640 80 180  E 5 30 

 
 

ANUL II, SEMESTRUL IV 

 
Cod Denumirea unității 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de 

activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

  Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P   

Teza de master 900  900    Susținerea 

tezei 

30 

Total sem. IV 900  900     30 

Total anul II 1800 260 1540 80 180 - E 5 60 

TOTAL  3600 740 2860 320 420  E 15  120 

 

 

 

https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Practica_diplomatica_procedura_Int.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Practica_diplomatica_procedura_Int.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Practica_diplomatica_procedura_Int.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Probleme%20actuale%20ale%20dezvolt%C4%83rii%20interna%C8%9Bionale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Probleme%20actuale%20ale%20dezvolt%C4%83rii%20interna%C8%9Bionale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Probleme%20actuale%20ale%20dezvolt%C4%83rii%20interna%C8%9Bionale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Procesul%20decizional%20in%20UE.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Procesul%20decizional%20in%20UE.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diplomatia_economica_2020.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Diplomatia_economica_2020.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Factorul%20religios%20%C3%AEn%20rela%C8%9Biile%20interna%C8%9Bionale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Factorul%20religios%20%C3%AEn%20rela%C8%9Biile%20interna%C8%9Bionale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Colaborarea%20interna%C8%9Bional%C4%83%20a%20serviciilor%20speciale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Colaborarea%20interna%C8%9Bional%C4%83%20a%20serviciilor%20speciale.pdf
https://usem.md/uploads/files/Facultatea_de_%C5%9Etiin%C5%A3e_Politice_%C5%9Fi_Rela%C5%A3ii_Interna%C5%A3ionale/Curricule/2017/Ciclul%20II/Studii_Diplomatice/Curriculum_Colaborarea%20interna%C8%9Bional%C4%83%20a%20serviciilor%20speciale.pdf
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EXAMENUL DE MASTER  

Nr. criteriu  Denumirea activității  Perioada  Credite 

1. Examenul de master  

(susținerea tezei de master ) 

Mai-iunie  30 

 

 

 
 

STAGIILE DE PRACTICĂ 

 

№ Stagii de practică Sem. 
Durata 

nr. săpt./ore 

Perioada 

(lunile) 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

1. Practica de specialitate III 15 Noiembrie-

Decembrie 

E 10 

TOTAL  10 

 

 

MINIMUM CURRICULAR INIȚIAL PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR DOMENII 

PENTRU APLICAREA LA CICLUL II MASTER (LA LIBERA ALEGERE)  
 

Cod Denumirea unității 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de 

activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

  Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P   

F.01.O.01 Teoria și istoria 

diplomaţiei 

150 60 90 2 2  Ex. 

 

5 

U.02.A.11 Integrarea 

europeană 

150 60 90 2 2 - Ex. 5 

F.03.O.16 Teoria Relaţiilor 

Internaţionale 

150 60 90 2 2 - Ex. 5 

F.04.O.25 Politica mondială 120 60 60 2 2 - Ex. 4 

S.05.A.36 Politica externă a 

Republicii 

Moldova 

150 60 90 2 2 - Ex. 5 

S.05.O.35 Securitatea 

internaţională 

180 90 90 3 3 - Ex. 6 

Total 900 390 510 13 13  6E 30 

 

 

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 
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Programul de master Studii Diplomatice prezintă un master de profesionalizare desfășurat 

în limba română, propus 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 desfășoare o eficientă activitate politică, 

diplomatică şi comunicațională. 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:  
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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.  

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.  

 

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.  



 7 

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. 

 

 

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU ȘI A COMPETENȚELOR 

FORMATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR DE 

CURS/MODULELOR 

Denumirea 

unității de 

curs/modulului 

Codul unității 

de 

curs/modulului 

 

Nr. 

ECTS /  

 

Finalități de studio și competențe 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sisteme 

internaționale 

F 5    + +  + + + + 

Dezvoltarea 

globală 

contemporană 

F 5    + +  + + + + 

Serviciul 

diplomatic și 

consular 

S 5 + + +   +   + + 

Diplomația 

practică în 

realizarea 

politicii externe 

S 5 + + + + + + +  + + 

Diplomația 

parlamentară: 

teorie și 

practică 

S 5 + + + +   +  + + 

Istoria și 

metodologia 

cercetării 

relațiilor 

internaționale 

F 5    + +   + +  

Polemica 

diplomatică 

S 5 + + +   +   +  

Diplomația 

multilaterală 

S 5 + + + + +  +  + + 

Politica de 

vecinătate  

S 5    + +  + + + + 
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Practica 

diplomatică și 

proceduri 

internaționale 

S 10 + + + + + + +  + + 

Probleme 

actuale ale 

dezvoltării 

internaționale 

S 5    + +  + + + + 

Procesul 

decizional în 

Uniunea 

Europeană 

S 5 + + + + +  + + + + 

Diplomația 

economică 

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

Colaborarea 

internațională a 

serviciilor 

speciale 

S 5    + +  + + + + 

 

 

 

 

Planul de învățământ a fost 

aprobat: 

 

la ședința Catedrei Politică mondială 

și Relații internaționale  

proces verbal nr. ___ din 

__________ 

 

 

ședința Consiliului Facultății de 

Științe politice și Relații 

internaționale  

proces verbal nr. _____ din 

________   

 
 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

Gr. Pîrțac., dr., conf. univ.  

 

 

 

 

 

 

Prorector pentru activitatea 

didactică  

 Airapetean A., dr., conf. univ.  

 

 


