
Conducătorii de doctorat și temele de cercetare pentru care pot opta candidații la studiile de 

doctorat în funcție de locurile disponibile cu finanțare bugetară 

Numele, 

prenumele 

conducătorului 

de doctorat 

Program doctorat 

Numărul 

locurilor 

vacante 

Teme preconizate pentru 

cercetare 

Racu Aurelia 
542.01 – Teoria și 

practica asistenței sociale 

1 (cu frecvență 

redusă) 

Discriminarea în plan socio-

profesional a persoanelor cu 

dizabilităţi din Republica 

Moldova 

Racu Aurelia 
542.01 – Teoria și 

practica asistenței sociale 

1 (cu frecvență 

redusă) 

Incluziunea socială a tinerilor 

cu dizabilităţi în învăţământul 

superior 

Sprîncean 

Serghei 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei: instituţii şi 

procese politice 

1 (cu 

frecvență) 

Fortificarea siguranței 

persoanei umane în condițiile 

necesității de modernizare 

sociopolitică a Republicii 

Moldova. 

Sprîncean 

Serghei 

561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei: instituţii şi 

procese politice 

1 (cu 

frecvență) 

Asigurarea securității umane în 

contextul implementării 

acordului de asociere 

Republica Moldova – Uniunea 

Europeană 

Ejova Cristina 

562.03- Probleme şi 

strategii ale dezvoltării 

globale şi regionale 

1 (cu frecvență 
redusă) 

Asigurarea securității naționale 

a Republicii Moldova în 

contextul contracarării 

terorismului internațional 

Ejova Cristina 

562.03- Probleme şi 

strategii ale dezvoltării 

globale şi regionale 

1 (cu frecvență 

redusă) 

Diplomaţia publică ca 

instrument de formare a 

imaginii statului pe arena 

internațională: repere pentru 

Republica Moldova 

Ejova Cristina 

562.03- Probleme şi 

strategii ale dezvoltării 

globale şi regionale 

1 (cu frecvență 

redusă) 

Diplomația culturală ca 

instrument al „puterii soft” a 

statului: repere pentru 

Republica Moldova 

Ejova Cristina 

562.03- Probleme şi 

strategii ale dezvoltării 

globale şi regionale 

1 (cu frecvență 

redusă) 

Multiculturalismul ca 

modalitate de soluționare a 

relațiilor interetnice în 

contextul globalizării 

Moraru Victor 
571.02- Comunicare și 

relații publice 

1 (cu frecvență 

redusă) 

Comunicarea interinstituțională 

axată pe respectarea drepturilor 

copilului în procesul de 

dezinstituționalizare 

Țurcan Nelly 

572.02 – 

Infodocumentare; 

biblioteconomie şi ştiinţa 

informării 

1 (cu frecvență 

redusă) 

Impactul activității bibliotecilor 

din Republica Moldova asupra 

prezervării şi valorificării 

patrimoniului documentar 

naţional 
*Școala Doctorală va examina și alte proiecte de cercetare pentru care optează candidatul  pentru studiile 
de doctorat cu taxă în funcție  de conformitatea lor la autorizația școlii doctorale și disponibilitatea 

conducătorilor de doctorat. 


