
Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

Denumirea programului de master Politici şi servicii publice

Scurtă descriere a programului

Misiunea și obiectivele programului de master „Politici și servicii publice” sunt de a
contribui la formarea unui specialist pregătit să răspundă provocărilor contemporane din
domeniul administrației publice și aplice cunoștințele în domeniu de formare profesională.
Specificul pregătirii masteranzilor în cadrul acestui program este orientarea spre angajabilitate,
instruire cu un grad sporit practic, în contextul utilizării abordărilor specifice de conlucrare cu
piața muncii și a formării continuă.

Pregătirea specialiștilor în domeniul organizării și gestionării politicilor publice și a
prestării serviciilor publice va contribui la eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor, la
reformarea administrației publice și ajustarea treptată a sistemului de servicii publice din
Republica Moldova la practica europeană.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Absolvirea programului de master „Politici și servicii publice” ar permite absolventului
inserția în câmpul muncii pe următoarele ocupații specifice:

- funcționar public în funcții de conducere și de execuție;
- expert în elaborarea și evaluarea politicilor publice
- specialist principal, consultant in probleme de marketing a serviciilor prestate către

populație;
- specialist principal, consultant in domeniul evidenței și monitorizării activităților de

prestare a serviciilor publice;
- specialist principal, consultant pentru evaluarea calității serviciilor prestate către populație

in diferite servicii sectoriale;

Semestrul 1 (30 credite)
1. Dimensiunea teoretico-metodologică a administraţiei publice
- Teoria, metodologia şi practica administraţiei publice
- Constituţionalism şi instituţii politice
2. Politici ale mediului şi dezvoltarea durabilă
3. Managementul proiectelor în sectorul public
4. Politici bugetare şi gestionarea finanţelor publice

Semestrul 2 (30 credite)
1. Planificarea strategică în administrația publică
2. Tehnici de prestare a serviciilor publice
- Administrarea afacerilor
- Contractele în prestarea serviciilor publice
3. Evaluarea politicilor şi programelor publice
4. Transparenţa şi publicitatea în prestarea
serviciilor publice
5. Practica de specialitate

Cursuri opționale
Tehnici de comunicare în sfera
administrativă
Demografie şi statistică socială

Semestrul 3 (30 credite)
1. Jurisdicţia muncii în sfera relaţiilor publice
2. Controlul activităţii administrative

Cursuri opționale
Marketingul serviciilor publice



3. Managementul calităţii serviciilor publice
4. Serviciul diplomatic şi consular

Administraţia ministerială

Semestrul 4 (30 credite)
1. Teza de master


