
Programul de Master Drept Internațional (90 cr.) 

Informație despre programul de master 

Programul de master Drept internațional are ca scop formarea specialiştilor de înaltă calificare 

în domeniul dreptului internaţional public, a dreptului internaţional privat şi a dreptului Uniunii 

Europene, care le va permite, atât prin intermediul activităţii ştiinţifice, cât şi prin cea practică să-şi 

aducă contribuţia la edificarea în Republica Moldova a unui stat bazat pe principiile democratice 

recunoscute de comunitatea internaţională, în general, şi cea europeană, în special. 

Misiunea programului de master Drept internațional este stimularea unui studiu amplu nu doar 

a prevederilor doctrinare, ci punerea accentelor în mare măsură pe analiza practicii statelor, a 

organismelor internaţionale şi a instanţelor judiciare internaţionale. 

Perspective de încadrare în carieră 
1. Specialist în instituțiile Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 

2. Specialist în cadrul direcţiilor şi secţiilor juridice ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private 

3. Consilier juridic în domeniul dreptului internațional 

4. Membrul corpului diplomatic și consular 

5. Angajatul în cadrul ambasadelor Republicii Moldova peste hotarele țării 

6. Arbitru național/internațional 

7. Cercetător/ cadrul didactic în instituții superioare de învățământ în domeniul dreptului 

internațional 

8. Jurist în cadrul organizațiilor internaționale 

9. Coordonator de proiecte în domeniul dreptului internațional 

10. Manager de proiecte în domeniul dreptului internațional 

Semestrul I  (30) 

1. Dreptul Uniunii Europene și integrare 

europeană (6) 

2. Proces civil internațional // Cooperarea 

judiciară 

internaţională şi europeană în materie civilă şi 

comercială (6) 

3. Principiile aplicării CEDO în ordinea juridică 

Internă (6) 

4.Dreptul bancar al Uniunii Europene (6) 

Cursuri la alegere 

 Dreptul internațional economic (6) 

 Dreptul organizațiilor internaționale (6) 

 

  

Semestrul II  (30) 

1. Dreptul afacerilor al Uniunii Europene (5) 

2. Jurisdicția internațională penală (5) 

3. Dreptul internațional și UE al mediului (5) 

4. Practica de specialitate (10) 

Cursuri la alegere 

Arbitraj comercial internațional (5) 

Teoria și practica negocierii (5) 

 

 

Semestrul III  (30) 

1. Teză de master(30) 

 

 

 


