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Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, prof.univ.  Sergiu Băieşu, doctor în drept, prof. univ.



Notă: Anul de studii la USM începe la 1 septembrie

                           Calendarul universitar/graficul procesului de studii

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă
Primăvar

ă Vară
1 Anul I 15 10 2 2 5 3 1 10
2 Anul II 15 2

Contact 
direct

Lucru 
indivi-
dual C

ur
s

Se
m

in
ar

La
bo

ra
to

r

1.           2.           3.           4.           5.           6.          
 

7.           8.          
 

9.           10.        

F.01.O.01 Dreptul material şi procedural al CEDO. 300 60 240 2 2 0 Examen 10

F.01.O.02 Uniunea Europeană şi drepturile omului. 150 45 105 1 2 0 Examen 5

F.01.O.03 Dreptul Comerţului Internaţional şi 
drepturile omului.

150 45 105 1 2 0 Examen 5

F.01.O.04 Dreptul internaţional umanitar. 150 45 105 1 2 0 Examen 5
S.01.A.05
S.01.A.06

Organizaţiile internaţionale şi drepturile 
omului. // Protecţia intereselor economice 
a consumatorilor.

150 45 105 1 2 0 Examen 5

900 240 660 6 10 0 5 30

S.02.O.07 Dreptul refugiaţilor. 150 40 110 2 2 0 Examen 5
S.02.A.08
S.02.A.09

Nediscriminarea şi oportunităţi egale // 
Minorităţile naţionale în dreptul 
internaţional.

150 40 110 2 2 0 Examen 5

S.02.O.10 Metode alternative de soluţionare a 
litigiilor.

150 40 110 2 2 0 Examen 5

S.02.O.11 Drepturile copilului. 150 40 110 2 2 0 Examen 5
S.02.O.12 Stagiu de practică 300 300 0 Examen 10

900 160 740 8 8 0 5 30
1800 400 1400 14 18 0 60

S.03.O.13 Teza de master 900 900 Examen 30
2700 400 2300 14 18 0 10 90

Modulul psihopedagogic Examen 10
Istoria religiilor. Examen 5
Drept internaţional şi UE al mediului. Examen 5

Total 3 20

Nr.d/o Anul de studii
Activităţi 
didactice Sesiuni de ex.

Practic
a

Vacanţe

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Inclusiv Forma 
de 

Nr. 
credite

Total Sem.I

Total Sem.II

Inclusiv

Contact Lucru 

Semestrul II

Total Anul I
Semestrul III

Total Sem.III

Lista cursurilor la liberă alegere

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Semestrul I

Numărul de ore pe 
săptămînă

Forma de 
evaluare

Număr de 
credite

ANUL I

Cod Modulul / disciplina Total ore

600 174 426

150 45 105
45 105

300 84 216

150



Prerechizit pentru programul de Masterat al domeniului de formare profesională la 
Drepturile Omului 

Cod Modulul / disciplina Total 
ore 

Inclusiv 
Numărul de ore 

pe săptămînă 
Forma de 
evaluare 

Numă
r de 

credit
e 

Cont
act 

direc
t 

Lucru 
indivi
-dual 

C
ur

s 

Se
m

in
ar

 

La
bo

ra
to

r 

1.            2.            3.         
   

4.     
       

5.       
     

6.   
      

   

7.  
     
     

8.  
     
     

9.            10.     
    

F.01.O.01 Teoria generală a dreptului. 180 60 120 2 2   Examen 6 
F.01.O.02 Drept constituţional.  180 45 135 2 1   Examen 6 
F.01.O.03 Drept civil. Partea generală. 180 45 135 2 1   Examen 6 
F.01.O.04 Deptul penal. Partea penerală. 180 45 135 2 1   Examen 6 
F.01.O.05 Dreptul internaţional public. 180 45 135 2 1   Examen 6 

Total  900 240 660 10 6 0 5 30 
 

Notă explicativă 
La Programul de master de profesionalizare Drepturile omului 

 
Gradul de noutate 
Necesitatea în programul de master rezultă din faptul că în prezent nici o universitate din ţară care 

are programe de master în domeniul dreptului sau în alte ştiinţe sociale nu au program în domeniul 
drepturilor omului, de asemenea din faptul că primul ciclu de învăţământ (licenţă) în domeniul 
dreptului sau altor ştiinţe sociale nu conţine un număr suficient de cursuri în domeniul drepturilor 
omului.  

  Relevanţa 
Masterul urmăreşte eliminarea vidului informaţional şi didactic în domeniul drepturilor omului 

printre masteranzi şi tineri specialişti. 
 Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituţionale de dezvoltare 
Programul propune masteranzilor un studiu amplu nu doar a prevederilor doctrinare, ci accentul 

în mare măsură se va pune pe analiza practicii statelor, a organismelor internaţionale şi a instanţelor 
judiciare internaţionale în domeniul drepturilor omului. Strategia instituţională de dezvoltare 
presupune, în primul rând, competitivitatea pe piaţa muncii a absolvenţilor USM, care presupune 
un înalt grad de pregătire profesională. 

Consultarea partenerilor ( angajatori, absolvenţi, profesori, studenţi) 
Rezultatele consultării partenerilor sunt utilizate în scopul: ameliorării procesului de instruire; 

perfecţionării curriculei academice; selectării cadrelor didactice; perfecţionării metodelor de 
predare; perfecţionării suportului curricular. 

 Coordonarea procesului de elaborare a programului conform standardelor de asigurare a 
calităţii 

În virtutea principiilor autonomiei instituţionale, responsabilitatea de bază pentru asigurarea 
calităţii în învăţământul superior aparţine fiecărei instituţii în parte şi acest lucru formează temelia 
unei responsabilităţi autentice a instituţiilor din sistemul academic naţional. Practic, cea mai 
importantă dimensiune a sistemelor de asigurare a calităţii este cea instituţională. La USM calitatea 
şi rezultatele instruirii sunt permanent evaluate. Evaluarea este realizată de către decanat, Comisia 
de Asigurare a Calităţii, Secţia Managementul Calităţii: Evaluare şi Dezvoltare Curriculară, 
Prorectorul responsabil de activitatea didactică. 

Concepţia formării specialistului: 
Scopul programului de master Drepturile omului constă în formarea de competenţe în domeniul 

protecţiei drepturilor omului. 
 
 
 



Caracteristici 
Programul include trei componente principale: cursurile, stagiul practic şi teza de master. 

Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte, incluzând aspecte teoretice cu privire la evoluţia 
drepturilor omului ca şi concept şi rolul acestora într-o societate democratică, aspecte practice ce 
ţin de implementarea unui şir de drepturi specifice, precum şi subiecte actuale ce ţin de promovarea 
şi protecţia drepturilor omului. Se preconizează includerea următoarelor cursuri: dreptul material şi 
procedural al CEDO; Uniunea Europeană şi drepturile omului; dreptul comerţului internaţional şi 
drepturile omului; dreptul internaţional umanitar; metode alternative de soluţionare a litigiilor; 
protecţia intereselor economice a consumatorilor. Programul va oferi şi  cursuri opţionale pentru a 
da posibilitate studenţilor să aleagă subiectele de interes. 

Stagiul practic va oferi masteranzilor oportunitatea de a obţine experienţă în promovarea şi 
protecţia drepturilor omului, în cadrul instituţionale naţionale, cât şi celor internaţionale interesate 
în oferirea locurilor pentru stagii.Teza de master va fi elaborată conform cerinţelor relevante, sub 
îndrumarea conducătorului ştiinţific. 

Programul ar trebui să fie interesant atât pentru absolvenţii recenţi ai facultăţilor, cât şi pentru 
persoanele cu experienţă de lucru.   

  
Angajabilitate 
Absolvenţii programului de master Drepturile omului pot activa potrivit Clasificatorului 

ocupaţiilor în vigoare în Republica Moldova în calitate de: Jurist; Avocat parlamentar;  Judecător; 
Avocat; Lector în învăţământul juridic superior; Manager în instituţii de stat şi neguvernamentale; 
Coordonator de proiecte; Specialist în autorităţile publice centrale (Ministere, departamente, 
agenţii de stat, agenţii naţionale, Camera de Comerţ şi Industrie) şi locale; Diferite categorii de 
specialişti în cadrul persoanelor juridice de drept privat (societăţi comerciale, organizaţii 
necomerciale).  

  
Formare ulterioară 
Programul de studiu la masterat oferă oportunitate masteranzilor să-şi continue studiile la ciclul 

III – doctorat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului din 18 februarie 2008, abrogat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea 
studiilor superioare de doctorat, ciclul III. 

 
Abordări pedagogice 
Strategiile pedagogice se disting prin: centrarea pe masterand – nu numai în ceea ce priveşte 

metodele, ci şi interesele de cunoaştere ale acestuia; utilizarea dialogului – actul dialogic implică 
un proces continuu de explorare critică şi creativă a lumii; promovarea relaţionării cunoştinţelor; 
dezvoltarea gândirii critice; promovarea valorilor şi formarea atitudinilor; contribuţie personală la 
abordarea temei supuse discuţiei, astfel încât toţi participanţii la activităţi să evalueze 
nevoile/cauzele generatoare ale unor fenomene, să dezvolte propuneri, să creeze planuri de acţiune 
şi să împărtăşească rezultatele acţiunilor lor. 

 
Metodele şi criteriile de evaluare 
Verificarea cunoştinţelor în cadrul dialogurilor iniţiate în cadrul cursurilor, lucrul în echipe, 

prezentarea referatelor, testări, prezentarea lucrului individual. Masteranzii vor susţine evaluări 
sumative periodice. Evaluarea finală are forma unui examen în formă scrisă. Calificativul final va 
ţine cont în proporţie de 60% de reuşita curentă a studentului la curs şi 40 % nota de la examen. 

 
Finalităţi de studiu preconizate. Finalităţile Programului de studiu Drepturile omului  sunt 

adecvate competenţelor profesionale ale absolventului programului şi sunt inserate în suplimentul 
la diploma de master.   

 
 



Absolventul programului de master profesional la Drepturile Omului (90 credite) trebuie să 
posede următoarele competenţe: 

1. Capacitatea de a aplica criterii de cercetare ştiinţifică, în cadrul activităţii de elaborare şi     
apreciere a legislaţiei compatibile cu Convenţia europeană a drepturilor omului; 

2. Capacitatea de a aplica eficient cunoştinţele în domeniul drepturilor omului şi hotărârile 
Curţii Europene a Drepturilor Omului în ordinea juridică internă; 

3. Capacitatea de a discuta şi dezbate din perspectiva drepturilor omului diferite puncte de 
vedere şi articularea lor în scopul de a propune soluţii rezonabile. 

4. Capacitatea de a se confrunta cu situaţii noi şi de a contribui la crearea de soluţii legale în 
cazuri de problemă. 

5. Capacitatea de a elabora proiecte de activitate profesională în domeniul drepturilor 
omului. 

6. Capacitatea de a lua decizii orientate spre perfecţionarea sistemului de drept naţional 
susceptibil să faciliteze menţinerea ordinii publice internaţionale prin elaborarea reglementărilor 
de prevenire a încălcărilor drepturilor omului. 

7. Capacitatea de a soluţiona controverse legate de aplicarea drepturilor omului în justiţia 
penală; 

8. Capacitatea de a oferi consultanţă juridică în domeniul drepturilor omului. 
 

  

Matricea corelării finalităţii de studiu a programului cu cele ale unităţilor de curs/modulelor 
 

 
Unitatea de curs 

(modulul)/ 
Finalităţile de studiu 

Cod Cred
ite 

ECT
S 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

Dreptul material şi 
procedural al CEDO. 

F 10 + + + +  + + + 

Uniunea Europeană şi 
drepturile omului. 

F 5 +  + + + +  + 

Dreptul Comerţului 
Internaţional şi 
drepturile omului. 

F 5 + + + + +   + 

Dreptul internaţional 
umanitar. 

F 5 +  + + + +  + 

Organizaţiile 
internaţionale şi 
drepturile omului.  

S 5 + + + + + +  + 

Protecţia intereselor 
economice a 
consumatorilor. 

S 5 + + + + + +  + 

Dreptul refugiaţilor. S 5  + + + + +  + 
Nediscriminarea şi 
oportunităţi egale. 

S 5  + + + + + + + 

Minorităţile naţionale 
în dreptul 
internaţional. 

S 5  + + + + +  + 

Metode alternative de 
soluţionare a 
litigiilor. 

S 5  + + + + + + + 

Drepturile copilului. S 5 + + + + +  + + 
Stagiu de practică S 10 + + + + + + + + 

Teza de master S 30 + + + + + + + + 
 

 


