
Facultatea Istorie și Filosofie

Denumirea programului de master Stat și societate din perspectivă istorică (forme de

guvernare,securitate naţională şi relaţii internaţionale) 120 cr

Scurtă descriere a programului
Programul de studii include părțile componente necesare pentru pregătirea specialiștilor

conform regulamentelor in vigoare: componenta fundamentala, de formare a abilităților și
competențelor generale, de orientare socio-umanistă si de specialitate, si sunt reflectate in planul
de studiu. Programul este destinat studenţilor ce au urmat studii în domeniul istoriei,
administraţiei publice, relaţiilor internaţionale ş.a. și care doresc să-și aprofundeze competențele
plurilingve și să se inițieze şi să formeze specialişti profesionişti în domeniu. Pregătirea
specialiștilor în acest domeniu ar avea impact politic, cultural și educațional asupra societății prin
asigurarea unei formări conform cerințelor europene de dezvoltare a cunoaşterii instituţiilor şi
formelor democratice a societăţii versus impedimentelor şi factorilor negativi din structura unor
societăţi totalitare, fără de care nu poate fi conceput un parcurs educațional complex și modern.
Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

După absolvirea ciclului II de studii universitare, masterandul va corespunde cerinţelor
pieţei muncii, relaţiile cu piaţa muncii fiind dictate de cererea societăţii, de necesitatea formării
în societate a unor concepţii istorice bazate pe cele mai noi realizări în domeniul istoriei, în
domeniul educaţiei istorice ce ţin de domeniul modului de guvernare, a elementelor de securitate
naţională şi relaţii internaţionale. După absolvirea programului de studii ciclul II, absolvenţii vor
putea activa în calitate de: istoric, profesor de istorie; cercetător ştiinţific pe segmentul istoriei
instituţionale, a securităţii naţionale şi relaţiilor internaţionale; lucrător în serviciile de
administraţie de diferite nivele; analist politic; specialist în domeniul securităţii naţionale;
consultant în problemele relaţiilor internaţionale; conducător al unei asociaţii, filiale şi
organizaţii obşteşti; consilier, organizare politică.
Semestrul 1 (30 Credite)
1. Forme de guvernare – geneză şi realităţi în lumea antică greco-romană
2. Forme de stat în antichitate, evul mediu şi epoca modernă
1.Forme de organizare prestatală la comunitățiel barbare din Europa
2. Statutul politico – juridic internaţional al Ţării Moldovei

3. Ţările Asiei și Africii în sistemul relaţiilor internaţionale a secolului XX
4. Elaborarea și administrarea proiectelor
Semestrul 2 (30 Credite)
1. Crearea şi activitatea structurilor securităţii
naţionale în Republica Moldova in sec. XX
2. Putere şi elite de guvernare
3. Concepte moderne şi contemporane despre
stat şi societate
4. Tradiţii istorice. Relaţii internaţionale.
Secolul XX.

Cursuri optionale
Tradiţii istorice. Relaţii internaţionale. Secolul
XX.

Semestrul 3 (30 Credite)
1. Burgheziile europene în epoca modernă:
caracteristici generale şi ipostaze teritoriale
2.Migrații și violență în Europa în epocile
medievală și modernă
1.Violenţa ca mesaj politic în istoria

Balcanică
2. Migrații și formarea națiunilor medievale

în Europa Occidentală
3. Imaginea Basarabiei în descrierile călătorilor
străini

Cursuri optionale
Imaginea Basarabiei în descrierile călătorilor
străini
4. România în sistemul de securitate europeană
în sec. XX – începutul secolului XXI



4. România în sistemul de securitate europeană
în sec. XX – începutul secolului XXI
5. Practica de specialitate
Semestrul 4 (30 Credite)
1. Teza de master


