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Consiliul Facultăţii  Relaţii 
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şi Administrative „____”   ______ 2017 

Decan ____________ 

Alexandru SOLCAN, dr., conf.univ. 
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CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE INSTRUIRE 

 

 

  

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
 

Cod Modulul / disciplina 
Total 

ore 

Inclusiv 
Numărul de ore pe 

săptămână Forma 
de 

evalua

re 

Numă
r de 

credit

e 
Contact 
direct 

Lucru 
indivi

-dual 

C
u
rs

 

S
em

in
ar

ii
 

L
ab

o
ra

to
r 

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

ANUL I 

Semestrul I 

F.01.O.001 Fundamentele Managementului politic 150 45 105 1 2  ex. 5 

F.01.O.002 Administrarea electorală în Republica 

Moldova 
150 45 105 1 2  ex. 5 

S.01.O.003 Practici electorale comparate 150 45 105 1 2  ex. 5 

F.01.O.004 Managementul organizaţiilor social-

politice 

1. Organizarea de partid  

2. Ideologii și doctrine politice actuale 

300 60 240 2 2  

 

ex 

 

10 

S.01.A.005 

S.01.A.006 

1.Design-ul decizional al guvernării  

2. Parlamentarism și procedura legislativă 
150 45 105 1 2  ex. 5 

Total Sem.I 900 240 660 6 10   30 

Semestrul II 

F.02.O.007 Câmpul politic şi electoral 150 45 105 1 2  ex. 5 

S.02.O.008 Incluziune şi excluziune electorală 150 45 105 1 2  ex. 5 

S.02.O.009 Durabilitatea procesului politic și 
electoral 

1. Planificare strategică şi finanţare 

politică 
2. Reglementarea juridică a procedurilor 

electorale 

150 30 120 1 1  
ex 

 
10 

150 30 120 1 1  

S.02.O.010 Analiza comportamentului politic 150 45 105 1 2  ex. 5 

S.02.O.011 Tehnologii politice și electorale  150 45 105 1 2  ex. 5 

Total Sem.II 900 240 660 6 10   30 

TOTAL ANUL I 1800 480 1320 12 20   60 

 

Anul 

de 

studii 

Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară 

I 11.09-23.12 

(15 săptămâni) 

29.01-19.05 

(15 săptămâni) 

8.01-27.01 

(3săptămâni) 

21.05-09.06 

(3 

săptămâni) 

 25.12-08.01 

(2 

săptămâni) 

Paşte 

(1 săptămână) 

9-16 aprilie 

25.06-31.08 

(10 săptămâni) 

II 11.09-23.12 

(15 săptămâni) 

29.01-19.05 

(15 săptămâni) 

08.01-02.02 

(4 

săptămâni) 

04.06-30.06 

(3săptămâni) 

20.11-23.12 

Practica de 

specialitate 

(5 săptămâni) 

25.12-08.01 

(2 

săptămâni) 

Paşte 

(1 săptămână) 

9-16 aprilie 
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ANUL II 

Semestrul III 

S.03.O.012 Instruire şi formare electorală 150 40 110 2 2  ex. 5 

S.03.A.013 

S.01.A.014 
1.Controlul civic asupra activității politice  

2. Consilierea și medierea relațiilor politice 
150 40 110 2 2  ex. 5 

S.03.O.015 Evaluarea acţiunii politice 150 40 110 2 2  ex. 5 

F.03.O.016 Consulting politic şi electoral 150 40 110 2 2  ex. 5 

 Practica de specialitate 300  300    ex. 10 

Total Sem.III 900 160 740 8 8   30 

Semestrul IV 

 Teza de master  900  900     30 

Total Sem.IV 900  900     30 

TOTAL ANUL II 1800 160 1640 8 8   60 

TOTAL 3600 640 2960 20 28   120 

 

 

Stagiile de practică 

 

Nr. 

d/o 

Stagiile de practică 

 
Sem. 

Săptămân

i 
Ore Perioada 

Număr de 

credite 

 Practica de specialitate  
 

3 5 300 noiembrie- 
decembrie 

10 

 Total    300  10 

 

 

Discipline la libera alegere 

 

Nr. d/o 
Denumirea discilinei 

 
Total ore Anul Semestrul Evaluarea  Număr de credite 

1. Limba engleză  150 I 1 examen 5 

2. Sisteme administrative comparate 120 II 2 examen 4 

 Strategii de dezvoltare durabilă 90 III 3 examen 3 

 Total  360    12 

 

 

Finalităţi de studiu/rezultatele învăţării 

 

1. Analiza şi compararea capacităţilor de dezvoltare şi consolidare a sistemelor politice şi 

electorale; 

2. Determinarea particularităţilor funcţionării instituţiilor politice contemporane; 

3. Elaborarea şi adaptarea strategiilor de eficientizare  a funcţionării instituţiilor politice şi 

electorale; 

4. Cercetarea dinamicii proceselor electorale; 

5. Formularea propunerilor şi recomandărilor privind eficientizarea procedurilor electorale; 

6. Planificarea activităţii instituţiilor politice şi electorale; 

7. Aplicarea diverselor metode şi tehnici de analiză a proceselor electorale. 
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Matricea corelării finalităţilor de studiu a programului cu cele ale unităţilor de curs 

 

Modulul/Disciplina Compo

nenţa 

modul 

Nr. 

credite 

ECTS 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Fundamentele Managementului politic F 5 +  +   +  

2. Administrarea electorală în Republica Moldova F 5 + +   +  + 

3. Practici electorale comparate S 5 + +  +    

4. Managementul organizaţiilor social-politice F 10 + +    +  

5. Design-ul decizional al guvernării S 5 + +   +   

6. Parlamentarism şi procedura legislativă S 5 + +   +   

7. Câmpul politic şi electoral F 5   + +    

8. Incluziune şi excluziune electorală  S 5    +  +  

9. Durabilitatea procesului politic şi electoral S 10  +   +   

11. Analiza comportamentului politic S 5  +  +  +  

12. Tehnologii politice şi electorale S 5    +   + 

13. Instruire şi formare electorală S 5 +    +  + 

14. Controlul civic asupra activității politice S 5  +    +  

15. Consilierea și medierea relațiilor politice S 5  +    +  

16. Evaluarea acţiunii politice S 5 +  +  +   

17. Consulting politic şi electoral F 5  +  +  +  

 

 

 
 

 

Prrerechizit pentru programele de Master 

al domeniului de formare profesională „Ştiinţe politice” 

 
Cod Disciplina Total 

ore 

Inclusiv Numărul de ore 

pe săptămână 

Forma de 

evaluare 

Număr 

credite 

Contact 

direct 

Lucru 

individu

al 

Curs Semi

nar 

F.01.O.01 Istoria ideilor politice 180 
90 

90 3 3 Examen 
6 

F.01.O.04 Teoria politică  180 
90 

90 3 3 Examen 
6 

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

150 
90 

60 3 3 Examen 

5 

F.03.O.16 Sisteme politice 
contemporane 

120 
60 

60 2 2 Examen 
4 

F.03.O.21 
Sociologie plitică 

150 
60 

90 2 3 Examen 
5 

F.02.O.10 Integrare europeană 120 52 68 2 2 Examen 4 

TOTAL 900 472 428 15 16  30 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

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

programul „Management politic şi electoral” 
 

 Scopul programului de master Management politic și electoral constă în formarea de competenţe în 

domeniul politic cu sprecializare pe domeniul electoral, precum şi formarea unui nucleu de cercetare, în care 

masteranzii, în colaborare cu specialiştii în domeniu vor studia disciplinele din planul de învăţămînt şi vor 

identifica priorităţile următorilor ani.  

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

programe de master în domeniul științelor politice nu pune accent pe domeniul electoral, de asemenea din 

faptul că primul ciclu de învăţămînt (licenţă) în domeniul dreptului sau altor ştiinţe sociale nu conţine un 

număr suficient de cursuri în domeniul electoral. Astfel, Masterul urmăreşte eliminarea vidului informaţional 

şi didactic în domeniul drepturilor omului printre masteranzi şi tineri specialişti. 

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 și 

electoral. Este vorba despre specialiști cu o mentalitate de design politico – electoral identificarea și 

formularea discursului politic, acumularea și prelucrarea datelor empirice, selectarea paradigmei teoretice și 

proiectarea modelelor de comporament electoral. 

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 managementului politic și 

electoral, axată pe ansamblul proceselor de influenţare şi metodele de studiu ale nevoilor şi aspiraţiilor 

populaţiei. 

Competenţele specifice obţinute de absolvenţii programului se încadrează în următoarele coordonate: 

- analiza şi compararea capacităţilor de dezvoltare şi consolidare a sistemelor politice şi 

electorale; 

- determinarea particularităţilor funcţionării instituţiilor politice contemporane; 

- elaborarea şi adaptarea strategiilor de eficientizare  a funcţionării instituţiilor politice şi 

electorale; 

- cercetarea dinamicii proceselor electorale; 

- formularea propunerilor şi recomandărilor privind eficientizarea procedurilor electorale; 

- planificarea activităţii instituţiilor politice şi electorale; 

- aplicarea diverselor metode şi tehnici de analiză a proceselor electorale. 

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

atenţie sporită acurateţei discursului politic, tehnicilor şi metodelor specifice ale companiei electorale. 
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Actuala piață politică demonstrează un deficit de cadre purtătoare de cunoștințe și abilități de un real folos 

organizaţiilor politice şi puterilor publice în managementul, determinării și definitivării obiectivelor  şi 

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

etc. 

Masteratul, de asemenea, urmăreşte perfecţionarea standardelor de elaborare a curriculum-urilor şi a 

metodelor de predare, prin şcolarizarea lectorilor implicaţi în programul de master asupra modelelor de 

curriculum din alte universităţi şi prin asistenţa academică a experților din cadrul Comisiei Electorale 

Centrale și Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală. 

Aceasta vor contribui la împrospătarea metodelor de predare în cadrul masterului și la conferirea unui 

caracter aplicativ al cursului de master.  

Programul include trei componente principale: cursurile (90 de credite), stagiul practic şi teza de 

master. Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte, incluzînd aspecte teoretice cu privire 

managementul politic, administrarea electorală, managementul organizațiilor social-politice, cîmpul politic și 

electoral, aspecte practice ce ţin de procedurile electorale, durabilitatea procesului electoral, consulting politic 

și electoral. Programul include disciplime precum Incluziunea și excluziunea electorală, sistemele electorale 

comparate, designul decizional al guvernării, analiza comportamentului politic, tehnologii politice și 

electorale, Controlul civic asupra activității politice, Evaluarea acțiunii politice.  

Stagiul practic va oferi masteranzilor oportunitatea de a obţine experienţă  în managementul politic și 

electoral, în cadrul instituţional naţional, cît şi celor internaţionale interesate în oferirea locurilor pentru stagii. 

Teza de master va fi elaborată conform cerinţelor relevante, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific.  

Programul va include profesori și experți de la diferite instituții, acoperind un spectru larg de 

subiecte interdepartamentale. Profesorii vor fi încurajaţi să utilizeze metode şi tehnici interactive de predare 

pentru adulţi, centrate pe masteranzi.  Programul ar trebui să fie interesant atît pentru absolvenţii recenţi ai 

facultăţilor, cît şi pentru persoanele cu experienţă de lucru. Cursurile vor fi oferite în limba română. Pentru a 

determina măsura în care obiectivele procesului de formare a specialistului absolvent, precum şi eficienţa 

metodelor de predare-învăţare la nivelul instituţiei de învăţămînt se aplică următoarele strategii de evaluare: 

evaluarea iniţială, evaluarea formativă şi evaluarea finală. 

Absolvirea programului se realizează prin îndeplinirea planului de studii şi acumularea numărului de 

credite necesar, în condiţiile susţinerii tezei de master. Teza de master se elaborează în domeniul specific al 

programului şi cuprinde compartimentul aplicativ, realizat în urma stagiului de practică. 
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