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Conţinutul planului de învăţământ 
Contents of Education Plan  

Analiză şi consiliere politică (MP) 
Political Analysis and Counseling (MP) 

 
Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

Academic Calendar/Educational Process Schedule 
Nr.d/o Anul de studii 

Study Year 

Activităţi didactice 

Educational Activities 

Sesiuni de 

Sessions Practica 

Internship 

Vacanţe 

Vacations 

Sem.I 

 
Sem.II 

Iarnă 

Winter 

Vară 

Summer 

Iarnă 

Winter 

Primăvară 

Spring 

Vară 

Summer 

 Anul I 

I Year 
15 15 3 3 - 3 1 12 

 Anul II 

II Year 
10 10  3 - 5 3 1 - 

 

Planul procesului de studii pe semestre/ani de studii 
Plan of Educational Process on Semesters/Study Years 

Cod 

Code 

Modulul / disciplina 

Module / Discipline 

Total 

ore 

Total 

Hours 

Inclusiv 

Including 

Numărul de ore pe 

săptămână 

Number of Hours 

per Week 

Forma 

de 

evalua

re 

Evalu

ation 

Form 

Numă

r de 

credit

e 

Numb

er of 

Credi

ts 

Contact 

direct 

Direct 

Contact 

Lucru 

indivi

-dual 

Indivi

dual

Work 

C
u

rs
 

L
ec

tu
re

 

S
em

in
ar

ii
 

S
em

in
a

rs
 

L
ab

o
ra

to
r 

L
a

b
o

ra
to

ry
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

ANUL I 

I YEAR 

Semestrul I 

Semester I 

F.01.O.001  Teoria analizei politice 

Theory of Political Analysis 

150 45 105 1 2  
ex. 5 

F.01.O.002  Planificarea și managementul in 

organizațiile  politice  

Planning and Management in 

political organizations 

150 45 105 1 2  ex. 5 

S.01.O.003  Consulting politic 

Political Consulting 

150 
45 105 1 2  ex. 

5 

F.01.O.004 Cultura politică şi Ideologia politică 

Political culture and political 

ideology 
1. Evaluarea conţinutului ideologiilor 

politice contemporane 

Evaluation of contemporary political 

ideologies 

2. Analiza culturii  actorului politice 
Culture analysis political actor 

300 60 240 2 2   

ex 

 

10 

   

  

 

S.01.O.005 Parlamentarismul şi procedura 150 45 105 1 2  ex. 5 
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legislativă 

Parliamentarism and Legislative 

Procedure 

Total Sem.I 900 240 660 6 10   30 

Semestrul II 

Semester II 

F.02.O.006 Analiza transformărilor politice  

Analysis of Political Transformations 

150 45 105 
1 2 

 ex. 5 

S.02.O.007 Procesul politic în Uniunea 

Europeană 

The political process in the European 

Union 

150 45 105 

 
1 2 

 ex. 5 

S.02.O.008 Analiza mesajului politic  

Analysis of political message 
1. Analiza limbajului politic 

Analysis of political language 

2. Redactarea textului politic 

Worded policy 

300 60 240 2 2  ex 
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S.02.O.009 Evaluarea acţiunii politice 

Evaluation of Political Action 

150 45 105 
1 2  ex. 

5 

S.02.O.010 Managementul politic al proceselor 

migraționale în RM 

Political management of migration 

processes in Republic of Moldova 

150 45 105 1 2  ex. 5 

Total Sem.II 900 240 660 6 10   30 

TOTAL ANUL I 

TOTAL I YEAR 
1800 480 1320 12 20   60 

ANUL II 

II YEAR 

Semestrul III 

Semester III 

S.03.A.011 

 

 

S.03.A.012 

Tehnologiile electorale  

Election technology 

Analiza comportamentului electoral 

Analysis of electoral behavior 

150 40 110 2 2  ex. 5 

S.03.A.013  

 

 

S.03.A.014 

Modelarea şi prognozarea politică 

Political modeling and forecasting 

Jurnalismul politic 

Political Journalism 

150 40 110 2 2 

 ex. 

5 

S.03.O.015 Consilierea și medierea relațiilor 

politice  

Counseling and mediation of political 

relations 

150 40 110 2 2  ex. 5 

F.03.O.016 Analiza „câmpului politic” 

contemporan  

Analysis of contemporary political 

field 

150 40 110 2 2  ex. 5 

 Stagiu de practică  

Internship 

300 
 300   

 
ex. 

10 



 

 

5 

Total Sem.III 900 180 720 8 8   30 

Semestrul IV 

Semester IV 

 Teza de master  

Master Thesis 

900  
900     30 

Total Sem.IV 900  900     30 

TOTAL ANUL II 

TOTAL II YEAR 
1800 180 1620 4 8   60 

TOTAL 3600 660 2940 16 28   120 

 

 

Stagiile de practică 

Internships 
 

Nr. 

d/o 

Stagiile de practică 

Internships 

 

Sem. 
Săptămâni 

Weeks 

Ore 

Hours 

Perioada 

Period 

Număr de 

credite 
Number of 

Credits 

 Practica de specialitate  

Specialty  Internship 

 

3 5 300 Noiembrie     

Decembrie. 
November 

December 

10 

 Total    300  10 

 

 

Discipline la libera alegere 

Free Choice Disciplines 

 

Nr. d/o 
Denumirea discilinei 

Discipline Name 

Total ore 

Total 

Hours 

Anul 

Year 

Semestrul 

Semester 

Evaluarea 

Evaluation 

Număr de 

credite 

Number of 

Credits 

1. Limba engleză  

The English Language 
150 I 1 examen 5 

2. Sisteme administrative comparate 

Comparative Administrative systems 

120 II 2 examen 4 

3. Strategii de dezvoltare durabilă 

Sustainable Development Strategies 

90 III 3 examen 3 

 Total  360    12 

 

 

 

Finalităţi de studiu/rezultatele învăţării 
 

1. Capacitatea de analiză şi sinteză a informaţiei ce vizează fenomenul politic; 

The ability to analyze and synthesize information about the political phenomenon; 

 

2. Capacitatea de a planifica activitatea de gestionare profesională în domeniul public; 

The ability to plan the professional management activity in the public domain; 

 

3. Abilităţi de a integra cunoştinţele în funcţie de complexitatea sistemelor şi proceselor politice; 

Ability to integrate knowledge according to the complexity of political systems and processes; 
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4. Abilitatea de a lucra într-o echipă multidisciplinară de experţi în domeniul vizat; 

Ability to work in a multidisciplinary team of experts in the field concerned; 

 

5. Spirit de iniţiativă şi creativitate în activitatea profesională de consiliere în domeniul politic; 

Spirit of initiative and creativity in professional counseling activity in the political field; 

 

6. Capacitatea de implementare a instrumentului de cercetare a cîmpului politic; 

The capacity to implement the research tool of the political field 

 

7. Evaluarea eficienţei funcţionării sistemelor politice. 

Assessing the effectiveness of the functioning of the political systems. 

 

Matricea corelării finalităţilor de studiu a programului cu cele ale unităţilor de curs 
Matrix of Correlation Between Program’s Study Outcomes and Course Outcomes 

 

Modulul/Disciplina 

Module/Discipline 

Componenţa 

modul 

Module 

Composition 

Nr. 

credite 

ECTS 

Nr. of 

ECTS 

Credits 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Teoria analizei politice 

Theory of Political Analysis 

F 10 +     +  

2. Planificarea și managementul in 

organizațiile politice 

Planning and Management in 

political organizations 

S 5  +  +   + 

3. Consulting politic 

Political Consulting 

S 5  + + + +   

4. Cultura politică şi Ideologia politică 

Political culture and political 

ideology 

F 10 +  +     

5. Parlamentarismul şi procedura 

legislativă 

Parliamentarism and Legislative 

Procedure 

S 5  + + +    

6. Analiza transformărilor politice 

Analysis of Political 

Transformations 

F 5 +  +  +  + 

7. Procesul politic în Uniunea 

Europeană 

The political process in the 

European Union 

S 5 +  +    + 

8. Analiza mesajului politic  

Analysis of political message 

S 10 +    +   

9. Evaluarea acţiunii politice 

Evaluation of Political Action 

S 5  +   +   

10. Managementul politic al proceselor 

migraționale în RM 

Political management of migration 

S 5  + +     
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processesin Repablic of Moldova 

11. Tehnologiile electorale  

Election technology 

S 5  +     + 

12. Analiza comportamentului electoral 

Analysis of electoral behavior 

S 5 +  +  + +  

13. Modelarea şi prognizarea politică 

Political modeling and forecasting 

S 5  + + +    

14. Jurnalismul politic 

Political Journalism 

S 5  + + +    

15. Consilierea și medierea relațiilor 

politice 

Counseling and mediation of 

political relations 

S 5 +  +  +   

16. Analiza „câmpului politic” 

contemporan 

Analysis of contemporary political 

field 

F 5 +   +  +  

 

 

 

 

 

 

 

Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, 

Ştiinţe Politice şi Administrative 

Dean of International Relations, Political and 

Administrative Sciences Faculty 
 

Şef departament 
„Ştiinţe politice şi administrative” 
Head of Political and Administrative Sciences 

Department 

A. Solcan, dr. conf. univ. 
                 PhD, Associate Professor 

 

V. Borş, dr. conf. univ. 
                PhD, Associate Professor 
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Prerechizit pentru programele de Master 

al domeniului de formare profesională „Ştiinţe politice” 

Preconditions for Master Programs in Vocational Training Field of „Political Sciences” 

 
Cod 

Code 

Disciplina 

Discipline 

Total ore 

Total 

Hours 

Inclusiv 

Including 

Numărul de ore 

pe săptămână 

Number of Hours 

per Week 

Forma de 

evaluare 

Evaluation 

Form 

Număr 

credite 

Number 

of 

Credits Contact 

direct 

Direct 

Contact 

Lucru 

individual 

Individual 

Work 

Curs 

Lectu

re 

Seminar 

Seminar 

F.01.O.01 Istoria ideilor politice 

History of Political Ideas 

180 
90 

90 3 3 Examen 

Exam 6 

F.01.O.04 Teoria politică  

Political Theory 

180 
90 

90 3 3 Examen 

Exam 6 

F.02.O.07 Democrația: teorie și 
practică 

Democracy: theory and 

practice 

150 

90 

60 3 3 Examen 

Exam 

5 

F.03.O.16 Sisteme politice 

contemporane 

Contemporary political 

systems 

120 

60 

60 2 2 Examen 

Exam 

4 

F.03.O.17 Ideologii și doctrine politice 

Ideologies and political 

doctrines 

150 

90 

60 3 3 Examen 

Exam 

5 

F.02.O.10 Integrare europeană 

European Integration 

120 52 68 2 2 Examen 

Exam 

4 

TOTAL 900 472 428 16 16  30 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

la Planul de studii pentru Ciclul II (studii de master) 

programul „Analiză și consiliere politică” 

 

Scopul programului de master Analiză și consiliere politică constă în formarea de competenţe și 

abilități de analiză și consiliere în probleme de natură politică. Actualitatea politică autohtonă denotă stringenta 

necesitate și demonstrează lipsa unui număr suficient de profesioniști în domeniul științelor politice, 

specializați anume în domeniul analizei și consilierii politice, capabili să efectueze activitatea de separare și 

cercetare a realității politice în factorii, care o determină, analizînd-o  utilizînd metodele strict științifice. Este 

nevoie de profesioniști capabili să proiecteze diverse modele de dezvoltare a relațiilor politice, capabili în baza 

acestor modele să prognozeze tendițele evoluției proceselor politice autohtone și externe. Este foarte important 

de a forma setul de capacități analitice necesare pentru identificarea și evidențierea  calităților caracteristice din 

realitatea politică relevante pentru studiu, capabili, în baza contradicțiilor fixate, de a formula problema care 

urmează să fie soluționată, oferind servicii de consiliere politică.  

Perspectiva dezvoltării democratice a socității noastre dictează necesitatea extinderii nu doar calitative, 

dar și cantitative a purtătorilor de cunoștințe teoretice și de abilități practice în domeniul politic. Este vorba 

despre specialiști cu o mentalitate de design politic – identificarea și formularea problemei, acumularea și 

prelucrarea datelor empirice, selectarea paradigmei teoretice și proiectarea modelelor de soluționare. 

Oportunitatea programului de master în formula propusă decurge din faptul că la momentul actual  nici 

într-o instituție de învățămînt superior din Republica Moldova care are programe de master în domeniul 

științelor politice nu este realizat program pentru ciclul II concentrat asupra problematicii de analiza a 

proceselor politice și de consiliere politică, axată pe ansamblul proceselor de influenţare şi metodele de studiu 

ale nevoilor şi aspiraţiilor populaţiei.  

Tot mai multe partide, lideri politici, instituţii centrale  şi organizaţii non-guvernamentale acordă o 

atenţie sporită acurateţei comunicării politice, tehnicilor şi metodelor specifice ale consilierii politice. Actuala 

piață politică demonstrează un deficit de cadre purtătoare de cunoștințe și abilități de un real folos 

organizaţiilor politice şi puterilor publice în consilierea, determinării și definitivării obiectivelor  şi programelor 

lor, în promovarea partidelor, programelor politice, a candidaţilor, a programelor de guvernare etc. .  

 Programul de master Analiza și consiliere politică presupune eficientizarea și activităților didactice, 

metodelor de predare, de elaborare a curriculum-urilor, prin  perfecţionarea cadrelor didactice implicaţi în 

programul de master asupra modelelor de curriculum din alte universităţi şi prin asistenţa din partea 

practicienilor (politicieni, colaboratori din instituții de profil) la elaborarea şi îmbunătăţirea planurilor de curs, 

la actualizarea şi dezvoltarea metodelor interactive de predare, la implicarea lor în activități extracurriculare. 
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Programul, conform cerințelor normative, este divizat în trei componente principale: orele de curs și 

seminare, precum și cele ale activităților individuale -80 de credite, stagiul de practică – 10 credite şi teza de 

master – 30 credite, (total 120 de credite). Cursurile propuse sunt concepute în modul de combinare a 

aprofundării cunoștinșelor teoretice acumulate în cadrul primului ciclu de studii, includerea de cursuri inedite, 

precum și a celor cu o conotație practică pură. Astfel programul debutează cu orele de teorie a analizei politice, 

jurnalism politic, consulting politic, evaluarea ideologiilor politice contemporane, analiza culturii actorului 

politic, parlamentarism și procedura legislativă. În cel de al doilea semestru masteranzii se vor concentra în 

studierea disciplinelor – analiza transformărilor politice, procesului politic în UE, acumularea deprinderilor de 

analiză a mesajului politic (studiul limbajului politic și a redactării textului politic), evaluarea acţiunii politice, 

managementul politic al proceselor migraționale în RM. Pentru semestrul trei se prevede de a studia 

tehnologiile electorale, analiza câmpului politic contemporan, planificarea și managementul în organizațiile 

politice, consilierea și medierea relațiilor politice. 

Pe parcursul a 5 săptămâni prevăzute pentru realizarea stagiului de practică, masteranzii vor avea ocazia 

de a implementa în actualitatea politică contemporană (în cadrul instituțiilor APC, APL, organizațiilor non-

guvernamentale, partide politice etc.) Pentru elaborarea tezei de master este preconizat cel de al patrulea 

semestru. Teza va fi elaborată în conformitate cu cerințele normative și standardele USM. Tematica tezelor de 

master va cuprinde pe de o parte interesele analitice ale masterandului, pe de altă parte se va încadra în 

domeniul cercetărilor științifice ale catedrei. 

În procesul realizării programului de master vor fi antrenate cadrele didactice titulare la catedra Științe 

politice și deținătoare de grad știițific, după cum este prevăzut în Regulamentul cu privira la organizarea 

studiilor superioare de masterat, ciclul II (HG 1455 din 24.12.2007). Programul de master Analiza și consiliere 

politică este conceput ca următoarea treaptă de studii superioare, ciclul II pentru licențiati, atît în domeniul 

științelor politice, cît și pentru cei din domenii conexe. 

 

 


