
Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

Denumirea programului de master Management politic şi electoral 120 cr

Scurtă descriere a programului

Scopul programului de master Management politic şi electoral constă în formarea de
competenţe şi abilităţi de analiză a problemelor de natură politică și electorală, prin formare unui
set de capacităţi necesare pentru identificarea şi evidenţierea trăsăturilor de design electoral
politic, proiectarea modelelor de comportament electoral, abilități de a-și asuma roluri și
responsabilități specifice în domeniul politicii și proceselor electorale.

Caracteristica esențială a programul de master, constă în disponibilitatea programului de
perfecționare a standardelor de elaborare a curriculum-urilor şi a noilor metode de predare pentru
formarea specialiştilor, în domeniul manegementului politic și electoral şi prestării de servicii de
analiză, expertiză și consalting în procesele și procedurile electorale, axându-se pe o abordare
pragmatică şi teoretică a disciplinelor din planul de învăţământ al ciclului II

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Pentru absolvenţii programului sunt tipice ocupaţii în sectorul de stat, organele administraţiei
publice centrale (Preşedenţie, Parlament; Guvern), şi locale (primării, preturi), alte instituţii
publice (Comisia Electorală Centrală), sfera privată şi în sectorul non-guvernamental şi advocacy,
programe naţionale şi internaţionale etc. Titularul acestei diplome poate activa în calitate de
politolog, analist politic, cercetător-stagiar în ştiinţe politice, consultant, funcţionar public,
funcționar electoral, funcţionar de partid, asistent al deputatului, colaborator în formaţiuni
politice şi sociale, ONG-uri; cercetător, consilier, coordonator de programe etc.

Semestrul 1 (30 credite)
1. Fundamentele Managementului politic
2. Managementul proceselor electorale
- Practici electorale comparate
- Administrarea electorală în Republica Moldova
3. Analiza culturii actorului politice
- Valorile actorilor politici
- Cultura actorilor politici
4. Consulting politic şi electoral

Semestrul 2 (30 credite)
1. Valenţe ale cîmpului politic şi electoral
- Evaluarea câmpului politic şi electoral
- Analiza comportamentului politic
2. Incluziune şi excluziune electorală
3. Durabilitatea procesului politic şi electoral
- Planificare strategică şi finanţare politică
- Reglementarea juridică a procedurilor
electorale
4. Evaluarea acţiunii politice

Cursuri optionale
Parlamentarism şi procedura legislativă

Semestrul 3 (30 credite)
1. Instruire şi formare electorală
2. Controlul civic asupra activităţii politice

Cursuri optionale
Consilierea şi medierea relaţiilor politice



3. Tehnologii politice şi electorale
4. Design-ul decizional al guvernării
5. Practica de specialitate
6.
Semestrul 4 (30 credite)
1. Teza de master


