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ADMINISTRATIVE 
FACULTY OF INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICAL SCIENCES AND PUBLIC ADMINISTRATION 

 
 

 
PLAN DE ÎNV ĂŢĂMÂNT  

STUDY PROGRAM 
Nivelul calificării conform ISCED – 6 
Level of calification acording to ISCED – 6  
 
Domeniul general de studiu – 031  Ştiinţe sociale și comportamentale 
General domain of study – 031 Social and behavioural sciences 
 
Domeniul de formare profesională – 0312 Științe politice 
Professional domain of training – 0312 Political Sciences 
 
Specialitatea – 0312.2 Relaţii internaţionale 
Speciality – 0312.2 International Relations 
 
Numărul total de credite de studiu – 180  
The total number of study credits – 180 
 
Titlul obţinut – licenţiat în știinţe sociale și comportamentale 
Title conferred – Licentiate in Social and behavioural sciences 
 
Baza admiterii: diplomă de bacalaureat sau un act echivalent de studii, diplomă de studii 
superioare  
Admission based on - Diploma of Baccalaureate or Diploma of specialized secondary education, university degree 
 
Limba de instruire: română, rusă, engleză 
Language of study: Romanian, Russian, English 
 
Forma de organizare a învăţământului – cu frecvenţă  
Form of studies organization – full-time 
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Calendarul universitar/Academic calendar 
 

 
Activit ăţi didactice 

Educational activities 

Sesiuni de examene 
Exams 

 
Vacanţe 

Vacations 

Anul de 
studii 

Year of 
study Sem. I 

First 
semester 

Sem. II 
Second 

semester 

Sem. I 
First 

semester 

Sem. II 
Second 

semester 

Stagii de 
practică 
Practical 

internships Iarn ă 
Winter 

Primăvară 
Spring 

Vară 
Summer 

ANUL 1 
First year 

01.09. – 
14.12. 
(15 
săpt.) 
15 weeks 

28.01.– 
17.05. 
(15 săpt.) 
15 weeks 

17.12. – 
23.12. 
09.01. – 
28.01.  
(4 săpt.) 
4 weeks 

28.05. – 
16.06. 
(3 săpt.) 
3 weeks 

20.05. – 26.05. 
Practica de 
inițiere în 
specialitate 
(1 săpt.) 
Initiative 
practice at 
speciality 
(1week) 

24.12. – 
08.01.  
(2 săpt.) 
2 weeks 

28.04. – 7.05. 
(1săpt.) 
1 week 

28.06. – 
31.08. 

(10 săpt.) 
10 weeks 

ANUL 2 
Second year 

01.09. – 
14.12. 
(15 
săpt.) 
15 weeks 

27.01. – 
02.05  
(13 săpt.) 
13 weeks 

16.12. – 
23.12. 
09.01. – 
26.01.  
(4 săpt.) 
4 weeks 

18.05. – 
07.06. 
(3 săpt.) 
3weeks 

04.05. – 17.05. 
Practica de 
specialitate 
(2 săpt.) 
Internship for 
specialization 
( 2 weeks) 

24.12. – 
08.01.  
(2 săpt.) 
2 weeks 

20.04.– 28.04. 
(1săpt.) 
1 week 

22.06. – 
31.08. 

(10 săpt.) 
10 weeks 

ANUL 3 
Third year 

01.09. – 
14.12. 
(15 
săpt.) 
15 weeks 

11.01. – 
27.02.  
(7 săpt.) 
7 weeks 

15.12. – 
30.12. 
(2 săpt.) 
2 weeks 

01.03. -
13.03. 
(2 săpt.) 
2weeks 
05.06 – 
23.06. 
(4 săpt.) 
4 weeks 

15.03. – 23.04. 
(6 săpt.) 
6 weeks 
Practica de 
specialitate 
Internship for 
specialization 
02.05. – 03.06.  
Practica de 
cercetare 
Research 
intnernship 
(4săpt.)/ 4 
weeks 

01.01 – 
10.01. 
(1 săpt.) 
1 week 

03.05 – 11.05. 
(1săpt.) 
1 week 

 

 
CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNV ĂŢĂMÎNT 

CONTENTS OF STUDY PROGRAM 

Inclusiv/ Including 

Numărul de ore 
pe săptămână  

Number of hours 
per week 

Cod 
Code 

Modulul / disciplina 
Module/Course 

Total ore 
Total number 

of hours Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucr
ul 
indivi
dual 
Individ
ual 
work 

C
o

u
rs

e
 

C
ur

s 

S
em

in
ar

 
W

o
rs

h
o

p
 

La
bo

ra
to

r 
L
a

b
o

ra
to

ry
 

Forma de 
evaluare 
Examinati
on form 

Număr de 
credite 
Nr. of 
credits 

1.            2.            3.            4.            5.      
      

6.    
        

7.    
        

8.      
      

9.            10.         

ANUL I/ First year 
 

Semestrul I/ First semster 
 

F.01.O.01 Istoria și teoria diplomaţiei   
History and theory of 
diplomacy 

150 60 90 2 2   examen  
exam 

5 

F.01.O.02 Integrarea europeană 
European integration 

150 60 90 2 2   examen  
exam 

5 

F.01.O.03 Negocierile şi protocolul 
diplomatic 

180 90 
 

90 
 

3 
 

3 
 

  examen 
exam  

6 
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Diplomatic negotiations and 
protocol 
1. Teoria negocierilor 
diplomatice  
Theory of diplomatic 
negotiations 
2. Protocolul şi ceremonialul 
diplomatic 
Diplomatic protocol and 
ceremonial 

 
 

45 
 
 
 

45 

 
 

45 
 
 
 

45 

 
 
2 
 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
2 

F.01.O.04 Știin ța politică: teorie și 
istorie 
Political Science: Theory 
and History  
1. Teoria politică 
Political theory 
2. Istoria ideilor politice   
History of political ideas 

180 90 
 
 
 

45 
 

45 

90 
 
 
 

45 
 

45 

3 
 
 
 
2 
 
1 

3 
 
 
 
1 
 
2 

  examen 
exam 

6 

S.01.O.05 Comunicarea de specialitate 
(engl. / fr.) 
Specialized communication 
(engl. / fr.) 

120 60 60   4   examen  
exam 

4 

G.01.O.06 Limba străină “B”. Curs de 
bază  (engl. / fr. / germ.) 
Foreign language ”B”.  
Basic course (engl. / fr. / de) 

120 60 60   4   examen  
exam 

4 

G.01.O.07 Educația fizică 
Physical education 

30 30    2 colocviu 
colloquy 

 

Total semestrul I 930 450 480 10 18 2  30 

Semestrul II/ Second Semester 
 

F.02.O.08 Relațiile internaționale: studiul 
teoretic și metodologic 
International Relations: 
Theoretical and Methodological 
Study 
1. Teoria relaţiilor internaţionale 
International relations theory 
2. Iniţierea în metodologia 
cercetării ştiinţifice  
Introduction to Methodology of 
Scientific Research  

180 90 
 
 
 
 

60 
 

30 

90 
 
 
 
 

60 
 

30 

3 
 
 
 
 
2 
 
1 

3 
 
 
 
 
2 
 
1 

  examen  
exam 

6 

F.02.O.09 Teoria şi practica democraţiei  
Theory and practice of democracy  

120 60 60 2 2   examen 
exam 

4 

S.02.O.10 Discursul politic: aspecte lexico-
gramaticale (engl. / fr.) 
Political discourse: lexical and 
grammatical issues (engl. / fr.) 

150 90 60  6   examen  
exam 

5 

G.02.O.11 Limba străină “B”. Lexicul și 
gramatica textului politic  (engl. / 
fr. / germ.) 
Foreign language ”B”. Lexics 
and Grammar of Political Texts 
(engl. / fr. / de.) 

120 60 60   4   examen  
exam 

4 

G.02.O.12 Tehnologii informaționale de 
comunicare  
Informational technologies in 
communication 

120 60 60     4 examen 
 exam 

4 

U.02.A.13 
 
U.02.A.14 
 
 

Filozofie 
 Philosophy/ 
Istoria culturii și civilizației 
europene 
The history of European culture 

150 60 
  
  

90 
  
  

2 
  
  

2 
  
  

  
  
  

examen  
 exam 

5 
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U.02.A.15 

and civilization/ 
Sociologie 
Sociology/ 

G.02.O.16 
  

Educație fizică 
Physical education 

30 30       2 colocviu 
colloquy 

  

 Practica de inițiere în specialitate 
Speciality initiation internship  

60   60       examen  
exam 

2 

Total semestrul II/ Total for second semester 930 450 480 7 17 6  30 

TOTAL ANUL I/ Total for first year 1860 900 960 17 35 8  60 

ANUL II/ Second year 

Semestrul III/Third semester 

F.03.O.17 Istoria si teoria sistemelor 
internaţionale 
History and Theory of 
International Systems  
1. Istoria relaţiilor internaţionale  
History of International Relations 
2. Sisteme internaţionale  
International Systems  

180 90 
 
 
 

45 
 

45 

90 
 
 
 

45 
 

45 

3 
 
 
 
2 
 
1 

3 
 
 
 
1 
 
2 

  examen 
exam 

6 

F.03.O.18 Dreptul internațional 
International law 

150 60 90 2 2   examen 
exam 

5 

S.03.A.19 
 
S.03.A.20 

Terorismul internațional 
International terrorism/ 
Cooperarea regională: aspecte 
politico-diplomatice 
Regional cooperation: political 
and diplomatic aspects/ 

150 60 90 2 2   examen 
exam 

5 

S.03.O.21 Retorica diplomatică (engl. / fr.) 
Diplomatic rhetoric (engl. / fr.) 

180 90 90  6   examen 
exam 

6 

G.03.O.22  Limba străină “B”. Textul 
mediatic de specialitate  (engl. / 
fr. / germ.) 
Foreign language ”B”. Specialty 
Media Text (engl. / fr. / de.) 

120 60 60   4   examen 
exam 

4 

U.03.A.23 
 

U.03.A.24 
 

U.03.A.25 

Economie  
Economy/ 
Psihologie 
Psychology/ 
Cultura comunicării 
interpersonale și organizaționale 
Culture of Interpersonal and 
Organizational Communication/  

120 
  
  

60 
  
  

60 
  
  

2 
  
  

2 
  
  

  
  
  

examen 
exam 

  
  

4 
 
 

Total semestrul III/ Total for third semester 900 420 480 9 19   30 
Semestrul IV (13 săptămâni)/ IV semester (13 weeks) 

 
F.04.O.26 Studii ale politicii interna ționale 

Studies of international politics 
1. Geopolitica 
 Geopolitics 
2. Politica mondială 
World Politics 

150 78 
 

39 
 

39 

72 
 

36 
 

36 
 

3 
 
1 
 
2 

3 
 
2 
 
1 

  examen 
exam 

5 

F.04. O.27 Organizațiile internaționale 
International organizations 

150 78 72 3 3   examen 
exam 

5 

S.04.O.28 Aspecte practice ale traducerii 
(engl. / fr.) 
Practical aspects of translation 
(engl. / fr.) 

120 52 68   4   examen 
exam 

4 

S.04.O.29 Corespondența oficială (engl. / fr. 
/ germ.). Limba străină ”B” 
Official Correspondence. Foreign 
language ”B”. (engl. / fr. / de.) 

120 52 68   4   examen 
exam 

4 
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S.04.A.30 
 
 
 
S.04.A.31 
 
S.04.A.32 
 

Studii de pace în relaţiile 
internaţionale 
Peace studies in international 
relations/                                                                      
Globalistica  
Globalistics/ 
Activitatea pacificatoare la etapa 
actuală: teorie și practică 
Peacekeeping activity at present: 
theory and practice/ 

120 52 68  2 2   examen 
exam 

4 

S.04.A.33 
 
 
 
S.04.A.34 
 
S.04.A.35 
 
S.04.A.36 
 
S.04.A.37 
 

Proiecte internaționale: aspecte 
teoretico–aplicative  
International projects: theoretical 
and applicative aspects/ 
Istoria diplomației Țării Moldovei 
History of Moldovan State 
Dreptul UE 
EU Law/ 
Studii regionale: CSI 
Regional studies: CIS/ 
Comportamentul politic 
Political behavior 

120 52 68 2  2   examen 
exam 

4 

  Practica de specialitate  
Speciality internship 

120   120       examen 
exam 

4 

Total semestrul IV/ Total Semester IV 900 364 536 10 18   30 
TOTAL ANUL II/ Total Second Year 1800 784 1016 19 37   60 

ANUL III/ Third year 

Semestrul V/ V semester 
 

S.05.O.39 Relaţiile internaţionale: aspecte 
teoretice și aplicative 
International relations: 
theoretical and applicative 
aspects 
1. Aspecte practice în cercetarea 
relaţiilor internaţionale 
Practical aspects in international 
relations research 
2. Politica comparată 
Comparative politics 

180 
  
  

90 
 
 
 
 

45 
 
 
 

45  
  

90 
 
 
 
 

45 
 
 
 

45  
  

3 
  
 
 
 
1 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 

1  
  

  examen 
exam 

6 

S.05.O.40 Politica externă a Republicii 
Moldova  
Foreign Policy of  the Republic of 
Moldova 

180 90 90 3 3   examen 
exam 

6 

S.05.O.41 Securitatea internaţională 
International security 

120 60 60 2 2   examen 
exam 

4 

S.05.A.42 
 
S.05.A.43 
 
 
 
S.05.A.44 

Politica externă a SUA 
US Foreign policy/  
Factorul religios în relațiile 
internaționale 
Religious factor in international 
relations/ 
Dreptul tratatelor 
Law of treaties/ 

150 60 90 2 2   examen 
exam 

5 
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S.05.A.45 
 
 
S.05.A.46 
 
 
 
S.05.A.47 

Politica externă a Federaţiei Ruse 
Foreign policy of Russian 
Fedeartion/  
Drepturile omului în relațiile 
internaționale 
Human rights in international 
relations/ 
Puterea în relațiile internaționale 
Power in international relations/ 

120 60 60 2 2   examen 
exam 

4 

S.05.A.48 
 
 
 
S.05.A.49 
 
 

Probleme actuale ale Uniunii 
Europene 
Current issues of European 
Union/ 
Imaginea statului în relaţiile 
intenaţionale 
State image in international 
relations/ 

150 
  
  

60 
  
  

90 
  
  

2 
  
  

2 
  
  

  
  
  

examen 
exam 

5 
  
  

Total semestrul VI/ Total for VI semester 900 420 480 14 14     30 

Semestrul VI (7 săptămâni)/ Semester VI (7 weeks) 
 

F.06.O.50 Serviciul diplomatic şi consular 
Diplomatic and consular service 

90 42 48 3 3   Examen 
exam 

3 

F.06.O.51 Conflictele internaţionale 
International conflicts 

90 56 34 3 3 
 

  Examen 
exam 

3 

S.06.A.52 
 
S.06.A.53 

Relaţii economice internaţionale 
International economic relations/ 
Teoria şi practica comunicării în 
relaţiile internaţionale 
Theory and Practice of 
Communication in International 
Relations/ 

60 42 18 3 3   Examen 
exam 

2 

S.06.A.54 
 
 
 
S.06.A.55 
 
 
 
S.06.A.56 
 
S.06.A.57 
 

Politica externă a statelor vecine 
(România, Ucraina) 
Foreign policy of the neighboring 
countries (Romania, Ukraine)/ 
Studii regionale: Orientul 
Mijlociu în relațiile internaționale 
Regional studies: the Middle East 
in international relations/ 
Dreptul diplomatic şi consular 
Diplomatic and consular law/ 
Sisteme politice europene 
European political systems/ 

90 42 48 3 3   Examen 
exam 

3 

G.06.O.58 Etica profesională 
Professional ethics 

60 28 32 2 2   Examen 
exam 

2 

  Practica de specialitate 
Specialty intnership 

120   120       Examen 
exam 

4 

  Practica de cercetare 
Research internship 

240   240         8 

  Teza de licenţă 
Licentiate thesis 

150   150         5 

Total sem. VI/ Total semester VI 900 210 690 14 14   30 

TOTAL ANUL III/ Total third year 1800 630 1170 28 28   60 

  TOTAL/ Total 5460 2314 3146 64 100 8  180 

Limba română pentru alolingvi 
Romanian Language as a foreign language 

G.01.O.59 Limba română de comunicare 
Romanian language  for 
communication 

120 60 60 - 4 - examen 
exam 

4 

G.02.O.60 Limba română de comunicare 
Romanian language  for 
communication 

120 60 60 - 4 - examen 
exam 

4 
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Stagiile de practică/ Internships 

Nr. d/o 
Stagiile de practică 

Internships 
Sem. 

Semester 
Săptămîni 

Weeks 
Ore 

Hours 
Perioada 

Term 

Număr de 
credite 
Nr. of 
credits 

1 Practica de iniţiere în 
specialitate 
Initiative practice at speciality 

II 1 60  aprilie-mai 
April-May 

2 

2 Practica de specialitate  
Specialty intnership 

IV/VI 2+6 240 martie-aprilie 
March-April  

8 

3 Practica de cercetare 
Research intnership 

VI 4 240 aprilie-mai 
April-May 

8 

Total  540   18 

 
Discipline la libera alegere 

Courses for free choice 
 

Ore/săptămînă 
Hours per week 

Nr. d/o 
Denumirea disciplinei 

Course title 

Total 
ore 

Total 
nr. of 
hours 

Anul 
Year 

Sem. 
Semester 

C S L 

Evaluarea 
evaluation 

Credite 
Credits 

1. Diplomația multilaterală 
Multilateral diplomacy 

150 I II 30 30 90 examen 
exam 

5 

2. Factorul migrației în relațiile 
internaționale contemporane 
Migration  factor in 
contemporary international 
relations 

150 I II 30 30 90 examen 
exam 

5 

3.   Aspecte practice ale 
diplomației publice 
Practical aspects of public 
diplomacy 

120 II III 30 30 60 examen 
exam 

4 

 4.  Protocolul diplomatic și 
eticheta comunicării de afaceri 
Diplomatic protocol and 
etiquette for bussines 
communications  

120 II III 30 30 60 examen 
exam 

4 

 
Formele de evaluare finală la unităţile de curs/ modulele oferite 

Final evaluation forms to course units / modules offered 
 

60% 40% 
Rezultatele atestărilor  
Results  of endorsements 
Rezultatele evaluărilor curente 
Results of current assessments 

Formele de 
evaluare finală  
Final evaluation 

forms  
 

Lucrul individual 
Individual work 

Rezultatele  examenului final 
Results of the final exam 

 
Forma de evaluare finală a programului de studii 

Final evaluation of the study program 
Examen de licenţă / Final examination 

 

Nr. d/o Examenul de licenţă/ Final examination 
Perioada 
Term Credite/ Credits 

1 Teoria și practica relațiilor internaționale 
Theory and practice of international relations 

Iunie 
June 

2 

2 Teza de licenţă 
Licentiate thesis 

Iunie 
June 

3 

 
 



9 
 

Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională 
Preconditions for Master programs of vocational training field 

Inclusiv 
Including 

Numărul de ore pe 
săptămînă 

Number of hours 
per week 

Cod 
Code 

Modulul / disciplina 
Module / discipline 

Total 
ore 

Total 
hours 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucru 
indivi-
dual 

Individual 
work 

C
ur

s 
C

o
u

rs
e

 

S
em

in
ar

 
W

o
rk

sh
o

p
s 

La
bo

ra
to

r 
L
a

b
o

ra
to

ry
 

Forma de 
evaluare 

Examination 
form 

Număr 
de 

credite 
Nr. of 
credits 

1.            2.            3.          
  

4.            5.            6.    
        

7.   
       

  

8.      
      

9.            10.    

F.01.O.01 Istoria și teoria 
diplomaţiei   
History and Theory of 
diplomacy 

150 60 90 2 2   examen  
exam 

5 

F.01.O.02 Integrarea europeană 
European Integration 

150 60 90 2 2   examen  
exam 

5 

F.02.O.08 Relațiile internaționale: 
studiul teoretic și 
metodologic 
International Relations: 
Theoretical and 
Methodological Study 

180 90 
 
 
 
 

90 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 examen  
exam 

6 

F.02.O.09 Teoria şi practica 
democraţiei  
Theory and practice of 
democracy  

120 60 60 2 2   examen 
exam 

4 

S.05.O.40 Politica externă a 
Republicii Moldova  
Foreign Policy of  the 
Republic of Moldova 

180 90 90 3 3   examen 
exam 

6 

S.05.O.41 Securitatea internaţională 
International security 

120 60 60 2 2   examen 
exam 

4 

Total/ Total 900 420 480 14 14   30 
 

      

NOTĂ EXPLICATIV Ă 
      

Programul de studiu la specialitatea Relații Internaționale, care face parte din domeniul 
general de studiu Ştiinţe sociale și comportamentale și vizează procesele și politicile 
internaționale, precum și interacţiunea dintre actorii relațiilor internaţionale, în cadrul căruia se 
utilizează metode şi concepte proprii ştiinţelor politice, sociale, economice şi drept. Pregătirea în 
cadrul specialității Relaţii Internaţionale este menită să asigure unicitatea unei ştiinţe prin care 
relațiile internaționale sunt studiate din perspectiva multidisciplinară, generând o viziune 
teoretică şi praxiologică asupra sistemului internaţional. Importanţa programului, propus pentru 
ciclul I de pregătire a specialistului în relaţii internaţionale este argumentată de interesul deosebit 
pentru această specialitate în Republica Moldova, ținând cont de faptul că statul se află în proces 
de afirmare pe arena internaţională. În acest context, misiunea programului de studiu constă în 
pregătirea unor specialişti calificaţi, capabili să efectueze diferite aspecte ale activității din 
domeniul relațiilor internaționale: de articulare, reprezentare şi promovare a intereselor naționale 
în politica externă, precum şi realizarea unei analize privitoare la relaţiile interstatale. Specificul 
domeniului de formare constă în aplicarea teoriilor studiate din domeniul relaţiilor internaţionale 
în practica politicii externe  a Republicii Moldova, cu scopul promovării intereselor  naționale, 
geo-politice și economice. Specialitatea Relaţii Internaţionale, prin esenţa sa este una 
interdisicplinară. 
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Actualitatea și comprehensivitatea programului sunt formulate în baza cerinţelor 
procesului de la Bologna şi presupun studierea aspectelor teoretice şi practice ale  relaţiilor 
internaţionale şi diplomaţiei. Programul cuprinde discipline fundamentale, generale, speciale şi 
opţionale, practica de iniţiere, de specialitate şi de cercetare. Scopul programului universitar în 
domeniu rezidă în formarea profesională care îmbină aspectele sociale, culturale, civice, 
necesare pentru a răspunde adecvat, prompt şi instantaneu la necesităţile realizării practice a 
politicii externe a Republicii Moldova în condiţii contemporane la provocările şi cerinţele lumii 
globale şi ale proceselor europene de integrare. Programul are ca finalitate pregătirea 
specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale care posedă cunoştinţe teoretice, capacităţi de 
analiză şi explicare a relaţiilor internaţionale, abilităţi teoretico-practice din domeniul serviciului 
diplomatic şi activităţii în cadrul organizaţiilor internaţionale. Admiterea la studii se efectuează 
în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de 
învăţământ superior din Republica Moldova. 

Concepţia formării specialistului în domeniul relaţiilor internaţionale constă în pregătirea 
cadrelor care corespund cererilor Republicii Moldova, provocărilor globalizării şi procesului de 
integrare europeană, bazându-se pe studiile teoretico-analitice, analiza experienţei internaţionale 
şi standardelor europene. Abordarea contemporană a concepţiei de pregătire a specialiştilor din 
domeniul relaţiilor internaţionale este fundamentată prin caracterul interdisciplinar, sistemic şi 
teoretico-practic al conţinutului programului, şi cuprinde studiile teoriei politice, teoriei relaţiilor 
internaţionale, diplomaţiei, precum şi paradigma disciplinelor din drept internaţional, din relaţii 
economice internaţionale. Un loc deosebit în program aparţine disciplinelor speciale din practica 
relaţiilor internaţionale, activitatea diplomatică şi organizaţiilor internaţionale, precum şi limbilor 
străine. Strategia de pregătire a specialistului în relaţii internaţionale este orientată spre 
modernizarea şi calitatea pregătirii, în corespundere cu creşterea rolului factorului internaţional 
în dezvoltarea ţării, păstrării potenţialului uman şi implicării sale active în procesele moderne la 
nivelul standardelor europene şi internaţionale, şi se bazează pe următoarele principii: 
complexitatea domeniului relaţiilor internaţionale, fezabilitatea şi diversificarea pregătirii în 
relaţiile internaţionale, actualizarea pregătirii în domeniul relaţiilor internaţionale.  

Necesitatea specialităţii relaţii internaţionale pe piaţa muncii constă în 
multidimensionalitatea domeniului de relaţii internaţionale care la etapa actuală cuprinde 
următoarele subdomenii: instituţii şi structuri pentru politica externă, serviciul diplomatic şi 
consular, instituții de asistenţă internaţională, organizaţii internaţionale neguvernamentale, 
programe şi proiecte internaţionale. Pe piaţa muncii, absolvenţii programului ar putea să se 
afirme în sectorul de stat, în sfera economiei şi în organizaţiile neguvernamentale, în calitate de 
funcţionar public şi expert analitic în structurile statale de profil, în misiunile diplomatice și 
consulare ale Republicii Moldova şi ale altor state acreditate în Moldova, în organizaţiile 
internaţionale, în departamentele de relații internaționale și integrare europeană ale structurilor 
de business, în diferite programe şi proiecte europene şi internaţionale. Spre deosebire de trecutul 
apropiat, acum a apărut necesitatea în pregătirea specialiştilor în Relații Internaționale la nivel 
teritorial şi local, pentru implementarea strategiilor Republicii Moldova de integrare europeană.  

Consultarea partenerilor sociali (angajatori, absolvenți, profesori, studenți), cercetarea 
opiniilor studenţilor, exprimate în Chestionarul cu privire la evaluarea cadrelor didactice şi a 
procesului de învăţământ, care se efectuează permanent, a demonstrat că planurile de învăţământ 
corespund necesităților pieții muncii şi asigură calitatea pregătirii specialiștilor în cadrul 
sistemului de învățământ superior din Republica Moldova. La acest capitol contribuie 
parteneriatul științific și social, dezvoltat la nivel național și internaţional. În procesul elaborării 
planurilor de învăţământ au fost detaliat studiate planurile de învăţământ ale instituțiilor de stat şi 
celor private (IRIM, ULIM, Universitatea „Perspectiva”, Academia de Administrare Publică de 
pe lângă Guvernul Republicii Moldova), implicate în pregătirea cadrelor din domeniul relațiilor  
internaționale. De asemenea, elaborarea şi perfecţionarea programelor de studii este în 
concordanţă cu cerinţele înaintate de agenţii pieții muncii din domeniul respectiv. Este efectuată 
conlucrarea eficientă cu instituţiile şi organizaţiile de profil ca Parlamentul Republicii Moldova, 
MAEIE, Delegația Uniunii Europene, Ambasada SUA etc., în vederea dezvoltării la studenți a 
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perceperii adecvate a întregului complex de relaţii internaţionale care le-ar oferi posibilitatea de a 
deveni competitivi pe piaţa muncii şi de a se angaja ulterior în cele mai diverse instituţii de profil 
private şi de stat. Procesul de consultare cu persoanele şi instituţiile cheie este realizat prin 
implicarea acestora în evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor în timpul examenului 
de licenţă, participarea lor în procesul de studiu și activitățile extracuriculare. 

Planul de învățământ în cauză, aprobat în consecință de către Senatul USM, este elaborat 
în baza concepţiei de pregătire a specialiştilor din domeniul relaţiilor internaţionale, discutat în 
cadrul Departamentului Relații Internaționale,  analizat de către Comisiile de calitate ale 
Departamentului, și facultății respective, şi este aprobat în cadrul Consiliului profesoral al 
Facultăţii de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a USM.  

La finalizarea programului de formare, absolventul deţine următoarele competenţe: 
1. Utilizarea conceptelor, teoriilor și reglementărilor din domeniul relațiilor 

internaționale  
2. Însușirea conexiunilor dintre politicile statului și strategiile promovate de 

instituțiile internaționale. 
3. Deschiderea și promovarea schimbărilor și noilor abordări în realizarea politicilor 

statului în domeniul relațiilor internaționale. 
4. Demonstrarea corectitudinii și respectului față de cultura, tradițiile și valorile altor 

state ca condiție de stabilire a relațiilor interstatale în realizarea unei diplomații eficiente și de 
succes.  

5. Pronosticarea posibililor schimbări și tendințe în dezvoltarea relațiilor 
internaționale și reactualizarea proiectelor / acțiunilor de promovare a politicii statului, la nivel 
internațional. 

6. Asumarea de responsabilități privind comportamentul, acțiunile și deciziile luate 
în procesul soluţionării unor probleme practice din domeniul relaţiilor  internaţionale. 

7. Comunicarea în diferite contexte și situații – problemă, manifestând capacitatea 
de convingere și argumentare a poziției proprii și / sau a unei decizii. 

8. Demonstrarea capacităților organizaționale și manageriale în domeniul relațiilor 
internaționale și a serviciului diplomatic. 

9. Dezvoltarea profesională continuă prin determinarea priorităților și nevoilor 
personale de formare, dictate de noile oportunități și dezvoltarea relațiilor internaționale. 

 
 

     EXPLANATORY NOTE 

The study program in International Relations, which is part of the general study field of 
Social and behavioural sciences, focuses on international processes and policies, as well as the 
interaction between international relations actors, using methods and concepts specific to 
political, social, economic and law sciences. Training in the field of International Relations is 
aimed at ensuring the particularity of a science through which international relations are studied 
from a multidisciplinary perspective, generating a theoretical and praxiological vision of 
international system. The importance of the program, proposed for the first cycle of university 
studies in forming an expert in Interantional Relations, is justified by an avid interest to the 
specialty in  Moldova, given that the state is in the process of  asserting its position on the 
international arena. In this context, the mission of the professional training in International 
Relations is to prepare qualified specialists, able to deal with various aspects of the activity in the 
field, including  evincing, representating and promoting the state interests and making analysis of 
interstate relations. The peculiarity of the formation in this field lies in applying the theories 
studied  within international relations sphere to the Moldovan foreign policy in order to promote 
national, geopolitical and economic interests. The International Relations specialty, in its 
essence, ensures appeal to interdisciplinary training. 

Relevance and comprehensiveness of the program are formulated on the basis of the 
Bologna process requirements and involves studying theoretical and practical aspects of 
international relations and diplomacy. The program includes basic, general, special and optional 
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subjects, internship of initiation, production and licence. The purpose of the university program 
in the field resides in  professional training that unites social, cultural and civic aspects necessary 
to respond  adequately, promptly and instantly to the needs of practical implementation of 
Moldova’s foreign policy, to contemporary challenges and requirements of the global world and 
European integration processes. The program aims at specialists’ training in the domain of 
international relations who possess theoretical knowledge, capabilities to analyze and explain 
international relations, theoretical and practical skills in diplomatic activity and service within 
international organizations. Admission is made in accordance with the Regulation for Organising 
and Developing Admission to Higher Education Institutions in Moldova. 

The concept of specialist’ training in international relations consists of preparing experts 
who meet the demands of the Republic of Moldova and face challenges of globalization and 
European integration, basing on theoretical and analytical studies, analysis of international 
experience and European standards. The contemporary approach to the concept of specialists’ 
training  in international relations is substantiated by interdisciplinary, systematic, theoretical and 
practical character of program content and includes studies of political theory, theory of 
international relations, diplomacy, as well as, paradigm subjects of international law and 
international economic relations. A key place in the program is occupied by special subjects of 
international relations practice, diplomatic activity, international organizations and foreign 
languages. The strategy of forming a specialist in international relations is oriented towards 
training modernization and quality, in correspondence with the increasing role of international 
factor in the country's development, human potential preservation and one’s   active involvement 
in modern processes at the level of European and international standards, and it is based on the 
following principles: complexity of international relations sphere, feasibility, diversification and 
updating of training in international relations. 

The need of international relations specialty on the labor market lies in the 
multidimensional character of international relations, which currently includes the following 
subdomains: institutions and structures for foreign policy, diplomatic and consular services, 
international Civil Service Institutions, non-governmental international organizations, 
international programs and projects. On the labor market program graduates could involve 
themselves in the state sector, in the sphere of economy and non-governmental organizations, as  
public officials and  analytical experts in specialized state structures, embassies, consulates of the 
Republic of Moldova, as well as, other states accredited in Moldova, in international 
organizations, the departments of international relations and European integration within 
business structures, in various European and international programs and projects. Unlike the 
recent past, there appeared the necessity to prepare international relations specialists for the 
implementation of Moldova's European integration strategies. 

Consulting social partners (employers, graduates, teachers, students), researching student 
opinion expressed in the Questionnaire on the Teachers and Education Process Evaluation have 
shown that academic programmes meet the needs of the labor market and ensure the quality 
specialists’ training in Moldova’s higher education system. At this stage scientific and social 
partnership, developed nationally and internationally, is of great importance. In the process of 
academic programmes design, there have been thoroughly studied the programs of state and 
private institutions (IRIM, ULIM, University "Perspectiva", Academy of Public Administration 
under the Government of the Republic of Moldova), involved in the experts’ training in 
International Relations. Besides that, the development and improvement of academic 
programmes meet the needs set by labour market agents from the field. An efficient cooperation 
is performed with relevant organizations and institutions, such as: Parliament of the Republic of 
Moldova, Ministry of Foreign Affairs, European Delegation, US Embassy etc., in order to 
develop students’ adequate comprehension of international relations system that would give 
them the opportunity to become competitive on the labor market and to further  be employed in 
various private and public institutions. The consultation process with key individuals and 
institutions is undertaken through their involvement in graduates’ knowledge and skills 
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evaluation during the graduation exams, their participation in the study process and 
extracurricular activities. 

This academic program, finally approved by the Moldova State University Senate, is 
developed according to the concept of international relations specialists’ training, discussed at 
the International Relations Department, reviewed by the quality commissions  and approved 
within the Council of the Faculty of International Relations, Political and Administrative 
Sciences of Moldova State University. 

Upon completion of the training program, the graduate shall possess the following skills: 
1. The use of concepts, theories and regulations in the field of international relations. 
2. Identifying the connections between state policies and strategies promoted by 

international institutions. 
3. Promoting change and new approaches to the implementation of state policies in 

the field of international relations. 
4. Demonstrating fairness and respect for the culture, traditions and values of other 

states as a condition for establishing interstate relations in achieving effective and successful 
diplomacy.  

5. Forecasting possible changes and trends in the development of international 
relations and updating projects / activities to promote public policy at the international level. 

6. Taking responsibility for the behavior, actions and decisions taken in the process 
of solving practical problems in the field of international relations. 

7. Communication in different contexts and problem situations, showing the ability 
to persuade and argue one’s own position and / or decision. 

8. Demonstration of organizational and management skills in the field of 
international relations and diplomatic service. 

9. Continuous professional development by determining the personal training 
priorities and needs, dictated by new opportunities and the development of international 
relations. 

 
Matricea corelării finalit ăților de studiu a programului cu cele ale unităților de curs/modulelor 

Correlation matrix aims of the study program with the course units / modules 
 

Modulul/Finalit ăţile de 
studiu 

Module/ The finality of study 
 

Componenta 
modulului 

Membership 
module 

Nr. 
credite 
ECTS 
Number 
of ECTS 
credits 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Istoria și teoria diplomației/ 
History and theory of diplomacy 

F 5 +   + +  + + + 

Integrarea europeană/ 
European integration 

F 5 +   + +  + +  

Negocierile și protocolul 
diplomatic/ 
Diplomatic negotiations and 
protocol 

F 6 +  + + + + + + + 

Știința politică: teorie și istorie/ 
Political Science: Theory and 
History 

F 6 + + +  +  +   

Relațiile internaționale: studiul 
teoretic și metodologic/ 
International Relations: Theoretical 
and Methodological Study 

F 6 +  + + +   + + 

Teoria și practica democrației/ 
Theory and practice of democracy 

F 4 + + + + +  +  + 

Istoria si teoria sistemelor 
internaţionale/ 
History and Theory of International 
Systems 

F 6 + + + + + +   + 

Dreptul internațional/ 
International law 

F 5 +  + + + + +   

Studii ale politicii internaționale 
Studies of international politics 

F 6 + + + + + + +  + 

Organizațiile internaționale/ 
International organizations 

F 5 + + +  + + + +  
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Serviciul diplomatic și consular 
Diplomatic and consular service 

F 3 +  + + + + +  + 

Conflictele internaționale 
International conflicts 

F 3 + + + + +  + + + 

Comunicarea de specialitate 
Specialized communication 

S 4 +   + +  + + + 

Discursul politic: aspecte lexico-
gramaticale/ 
Political discourse: lexical and 
grammatical 

S 5 +   + +  +  + 

Terorismul internațional/ 
International terrorism 

S 5 + + +  +     

Cooperarea regională: aspecte 
politico-diplomatice 
Regional cooperation: political and 
diplomatic aspects 

  S 4 + + + + +     

Retorica diplomatică 
Diplomatic rhetoric 

S 6 +   + + + +  + 

Aspecte practice ale traducerii 
Practical aspects of translation 

S 4    +   +  + 

Corespondența oficială 
(engl./fr./germ.) Limba străină “B“  
Official Correspondence (EN./ FR./ 
DE) Foreign language ”B”. 

S 4 + +  + + +    

Studii de pace în teoria și practica 
relațiilor internaționale/ 
Peace studies in international 
relations 

S 4 + + + +    + + 

Globalistica/ Globalistics S 4 + + +  +    + 
Activitatea pacificatoare la etapa 
actuală: teorie și practică/ 
Peacekeeping activity at present: 
theory and practice 

S 4 +  +   +  + + 

Proiecte internaționale: aspecte 
teoretico-aplicative 
International projects: theoretical 
and applicative aspects 

S 4 +  + + + + + + + 

Istoria diplomației Țării Moldovei 
History of Moldovan State 

S 4 +  + +  +   + 

Dreptul UE/ 
EU Law 

S 4 + + +       

Studii regionale: CSI/ 
Regional studies: CIS 

S 4 + +  + + +    

Comportamentul politic/ 
Political behavior 

S 4 +  + + +  +  + 

Relațiile internaționale: aspecte 
teoretice și aplicative/ 
International relations: theoretical 
and applicative aspects 

S 6 +  + + + + + + + 

Politica externă a Republicii 
Moldova 
Foreign Policy of  the Republic of 
Moldova 

S 6 + + + + + + + + + 

Securitatea internațională 
International security 

S 4 + + + + +   +  

Politica externă a SUA 
US Foreign policy 

S 5 +  + + +  + + + 

Factorul religios în relațiile 
internaționale 
Religious factor in international 
relations 

S 5 + + +  +     

Dreptul tratatelor 
Contract Law 

S 5 + + +  +     

Politica externă a Federației Ruse 
Foreign policy of Russian 
Fedeartion 

S 4 +  + + + +    

Drepturile omului în relațiile 
internaționale/ 
Human rights in international 
relations 

S 4 + + +  +     

Puterea în relațiile internaționale/ 
Power in international relations 

S 4 +  + + + +    

Probleme actuale ale UE/ 
Current issues of European Union 

S 5 +    +  + + + 

Imaginea statului în relațiile 
internaționale 
State image in international 
relations 

S 5 + + +  +     

Relații economice internaționale/ S 2 + + +  +     
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International economic relations 
Teoria și practica comunicării în 
relațiile internaționale/ 
Theory and Practice of 
Communication in International 
Relations 

S 2 + + +  + + + +  

Politica externă a statelor vecine 
(România, Ucraina) 
Foreign policy of the neighboring 
countries (Romania, Ukraine) 

S 3 +  + + +   +  

Studii regionale: Orientul Mijlociu 
în relațiile internaționale 
Regional studies: the Middle East in 
international relations 

S 3 +  + +  +  +  

Dreptul diplomatic și consular 
Diplomatic and consular law 

S 3 + + +  +     

Sisteme politice europene 
European political systems 

S 3 + + +   + +  + 

 

 
 

 


