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C e n t r u l  d e  S t u d i i  E u r o p e n eC e n t r u l  d e  S t u d i i  E u r o p e n eC e n t r u l  d e  S t u d i i  E u r o p e n e       

Scopul principal al Centrului de Studii Euro-
pene este de a servi drept suport în procesul 
de cercetare și instruire  în domeniul studiilor 

europene. În cadrul Centrului, masteranzii sunt impli-
cați în realizarea diverselor proiecte naționale și interna-
ționale. Totodată, prin intermediul Centrului, masteran-
zii au posibilitatea de a obține burse de cercetare în Esto-
nia și Georgia prin ,,Marie Curie Actions FP7”.  
 

 Departamentul Relaţii Internaţionale FRIŞPA 
USM 

Participă activ în diverse proiecte şi programe 

academice internaţionale. Astfel, în conformitate 

cu obiectivele strategice de internaţionalizare 

pentru anii 2016 - 2020, Departamentul a participat sau este 

parte la:  

Proiectul ENACTED (UE); Proiectul FP7, Marie Curie Acţiuni 

(UE); Proiectul „Soutien aux formations francophones en Rela-

tions Internationales” (UE); Proiectul „Peaceful Conflict Trans-

formation from Academic Perspective”; Proiectul „Good govern-

ance as an essential tool for economic development”; Proiectul 

„Moldovan Peace Scholars and Practitioners Network” ;  

   
Centrul MoldoCentrul MoldoCentrul Moldo---Austriac Austriac Austriac    

pentru Inițiative de Pace, Schimbări pentru Inițiative de Pace, Schimbări pentru Inițiative de Pace, Schimbări    
Democratice și  Democratice și  Democratice și     

Soluționarea ConflictelorSoluționarea ConflictelorSoluționarea Conflictelor   
   

Centrul Moldo-Austriac pune accentul pe participarea și 
implicarea civică a tinerilor în consolidarea democrației 
din Republica Moldova. Totodată, oferă masteranzilor, 
resurse bogate de instruire în domeniul studiilor de pace,  
soluționare și managementul conflictelor. Centrul se află 
într-o cooperare strînsă cu Reprezentanţa Hilfswerk Aus-
tria International în Republica Moldova și Centro Studii 
Difensa Civile (Italia). Este parte component a ,,Peace 
Scholars and Practitioners Network in the Republic of 
Moldova”. 

CENTRE DE CERCETARE CENTRE DE CERCETARE CENTRE DE CERCETARE ȘI ȘI ȘI 

INSTRUIREINSTRUIREINSTRUIRE   

UNIVERSITATEA DE STAT DIN UNIVERSITATEA DE STAT DIN UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVAMOLDOVAMOLDOVA   

FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE,  

ŞTIINŢE POLITICE ŞI  ADMINISTRATIVE   

Şef Departament: C. EJOV, Dr., Conf. Univ. 

CARIERA TA, 

E ÎN MÎINELE  

TALE! 

DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE 

Departamentul Relații Internaționale a fost înființat la 5 

septembrie 1995. În anul 2000, Departamentul a lansat 

prima promoție de specialiști în domeniu.  

În anul 2000 specialitatea Relații Internaționale a fost 

acreditată iar în 2006 şi 2018 a fost reacreditată. În 2003 

în cadrul Departamentului au fost deschise studiile de 

Masterat, iar în 2005 lansate studiile de Doctorat.  

Începînd cu anul 2005, pregătirea specialiștilor în relațiile 

internaționale se desfășoară în conformitate cu 

standardele Procesului de la Bologna. Din 2016, sunt  

organizate studii cu frecvență redusă. La moment, 

procesul de instruire, este asigurat de peste 30 de cadre 

didactice, dintre care:  

 

6 Doctori habilitaţi, profesori universitari; 
6 Doctori conferenţiari; 
3 doctori; 
5 lectori; 
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Limba de instruire: română sau rusă 

Specializarea Studii Diplomatice reprezintă un mas-
terat de profesie, necesar pentru aprofundarea cunoş-
tinţelor în domeniul teoriei și practicii diplomatice.  

Specialitatea Studii DiplomaticeSpecialitatea Studii DiplomaticeSpecialitatea Studii Diplomatice   

Limba de instruire: română sau rusă și engleză (cu con-
diția formării grupei din minim 15 persoane). 
 

Specializarea Studii Europene este un masterat de profesie, 
orientat spre studierea aprofundată a problemelor și proceselor 
europene. Accentul în special se pune pe studierea teoriei, filo-
zofiei și experienței de integrare europeană.  

OportunitOportunitOportunităţăţăţi de angajare în câmpul munciii de angajare în câmpul munciii de angajare în câmpul muncii   Specialitatea Studii EuropeneSpecialitatea Studii EuropeneSpecialitatea Studii Europene   

Absolvenții au posibilitatea de a se angaja  în următoarele 

instituții:  

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 

Republicii Moldova  

 Parlamentul Republicii Moldova  

 Departamentele de integrare europeană ale instituțiilor 

de stat ale Republicii Moldova  

 ONG-rile și proiectele naționale și europene în calitate 

de expert și consultant.  

 

 

Programul cuprinde discipline fundamentale (5), 
de specializare (11), practica de specialitate şi teza 
de master. Include următoarele discipline: 

 Diplomaţia publică; 

 Diplomaţia parlamentară: teorie și practică; 

 Diplomaţia economică;  

 Prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor 
internaţionale; 

Programul este orientat spre pregătirea specialiştilor  
care posedă cunoştinţe teoretice, capacităţi de analiză 
şi explicare a relaţiilor internaţionale, abilităţi teoreti-
co-practice din domeniul serviciului diplomatic şi 
activităţii în cadrul organizaţiilor și proiectelor națio-
nale/internaţionale. 

Absolvenții programului Studii Diplomatice, pot 
activa în cîmpul muncii în calitate de: 

 specialist în cadrul structurilor statale de profil; 

 funcţionar public; 

 funcționar în serviciul diplomatic; 

 cercetător ştiinţific; 

 expert analist în probleme de politică externă şi 
relaţii internaţionale; 

 consultant în organizaţiile internaţionale; 

 consultant proiecte/programe internaţionale; 

 

Programul cuprinde discipline fundamentale (5), de 
specializare (11), practica de specialitate şi teza de master. 
Include următoarele discipline: 

 Diplomaţia publică; 

 UE în sistemul relaţiilor internaţionale; 

 Europenizarea şi condiţionalitatea extinderii UE; 

 Analiza interdisciplinară în studiile europene; 

 Multiculturalismul european; 

Absolvenții unor astfel de studii, beneficiază de avantajul de 
formare profesională interdisciplinară care lărgește competen-
țele profesionale, dar și sporește șansele de angajare/
mobilitate pe piața muncii. 

Absolvenții specialității Studii Europene, au posibili-
tatea de a se angaja în următoarele instituții: 

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 
Republicii Moldova  

 Parlamentul Republicii Moldova 

 Departamentele de integrare europeană ale instituțiilor de 
stat ale Republicii Moldova 

  ONG-rile și proiectele naționale și europene în calitate de 
expert și consultant. 

 

Absolvenții programului, pot activa în câmpul muncii în 

calitate de:  

Specialist în cadrul structurilor statale de profil;  

Funcţionar public;  

Funcționar în serviciul diplomatic;  

Cercetător ştiinţific;  

Expert analist în probleme de politică externă şi relaţii 

internaţionale;  

Consultant în organizaţiile internaţionale;  

Consultant proiecte/programe internaţionale;  

Admiterea se efectuează în conformitate cu Regulamen-

tul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile 

de învăţământ superior din Republica Moldova.  


