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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-

15.05 

 

(pe 

module) 

  01.01 – 

24.01 

 

(3 săpt.)   

(3 week) 

03.05.21 –  

11.05.21 

 

(1 săpt.)   

(1 week) 

01.06 – 

31.08 

 

(12 săpt.) 

(12 week) 

 

II 13.09-

31.12 

(15 

săpt.) 

(15 

week) 

24.01-

14.05 

(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 – 

24.01 

 

(3 săpt.)   

(3 week) 

 
03.05.21 –  

10.05.21 

 

(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 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 

S02O010 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  

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  

 

 

 

Stagiile de practică 
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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 

Minimum-ul curricular inițial, de orientare către alt domeniu  

Preconditions for Master programs of vocational trening field  
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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 

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/mo

dulului 

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    + +  + + + + 
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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 + + + +   +  + + 

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 +  +  +  +  + + 
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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 

collaboration of 

special services  

S 5    + +  + + + + 

 

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.  
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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. 

 

PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 

 ANUL I  

Semestrul I 

 

Cod 

 

Denumirea 

unității de 

curs/modulului 

 

Număr de ore 

Numărul de ore 

pe 

tipuri de 

activități 

 

Form

a de 

evalu

are 

 

Credite 

Total 

ore 

Contact 

direct 

Studiu 

individu

al 

C S L 

F.03.O.001 Pedagogie 

generală 

120 30 90 16 14 - E 4 

F.03.O.002 Fundamentele 

psihologiei 

90 30 60 16 14 - E 3 

S.03.A.003  

 

S.03.A.004 

Psihologia 

dezvoltării 

Psihologia 

personalității 

120 30 90 16 14 - E 4 

Total 330 90 150 48 42 - E 11 

 
Semestrul II 

 

Cod 

 

Denumirea 

unității de 

curs/modulului 

 

Număr de ore 

Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

 

Forma 

de 

evaluar

e 

 

Credite 
Total 

ore 

Contact 

direct 

Studiu 

individu

al 

C S L 

F.04.O.005 Educație 

incluzivă 

90 30 60 16 14 - E 3 

F.04.O.006 Managementul 

conflictului 

120 30 90 16 14 - E 4 

S.04.A.007 

S.04.A.008 

Tehnologii 

educaționale 

Teoria și 

metodologia 

curriculumului 

90 30 60 16 14 - E 3 

S.04.O.009 Practica 

pedagogică 1- 

activități extra-

curriculare 

450  450    E 15 

Total sem 2. 750 90 660 48 42 - 4 25 

Total anul I 1080 180 900 96 84  7 36 

 

ANUL II 
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Semestrul III 

 

Cod 

 

Denumirea 

unității de 

curs/modulului 

 

Număr de ore 

Numărul de ore 

pe tipuri de 

activități 

 

Forma de 

evaluare 

 

Credite 

Total 

ore 

Contac

t direct 

Studiu 

individual 
C S L 

F.05.O.010 

F.05.O.011 

Etica 

profesională 

Psihologia 

familiei 

90 30 60 16 14 - E 3 

S.05.A.012 Teoria și 

metodologia 

evaluării 

180 60 120 30 - 30 E 6 

Total 270 90 180 46 14 30 2 9 

Semestrul IV 

  

Cod 

 

Denumirea 

unității de 

curs/modulului 

 

Număr de ore 

Numărul de 

ore pe 

tipuri de 

activități 

 

Forma de 

evaluare 

 

Credite 

Total ore Contact 

direct 

Studiu 

individu

al 

C S L 

S.04.O.013 Practica 

pedagogică 2- 

activităţi extra-

curriculare 

450  450    E 15 

Total sem 4. 450  450    1 15 

Total anul II 720 90 630 46 14 30 3 24 

TOTAL 1800 270 1530 142 98 30 10 60 

 

  



12 
 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Programul de master Studii Diplomatice prezintă un master de profesionalizare desfășurat 

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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