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Titlul obţinut -  Master în ştiinţe umaniste 
Awarded title -  Master in Human sciences
Baza admiterii -diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii 
Admission basis - Higher education diploma or an equivalent act of study 
Limba de instruire -  Română 
Language of instruction -  Romanian
Forma de organizare a învăţământului -  învăţământ cu frecvenţă 
Mode of study -  full-time

CHIŞINĂU 2017



Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară

1 Anul I 10.09-
24.12(15 

săptămâni/ 
(15 wekks) 

30.01.-
20.05(15 

săptămâni)/ 
(15 weeks)

09.01-28.01 
(3 

săptămâni)/ 
(3 weeks)

22.05-10.06 
(3 

săptămâni)/ 
(3 weeks)

24.12-08.01( 
2 

săptămâni)/ 
(2 weeks)

Paşti (1 
săptămână) 

17-24 
aprilie/ (1 

week)

26.06-
31.08(10 

săptămâni)/ 
(10 weeks)

2 Anul II 10.09-
18.11(10 

săptămâni)/ 
(10 weeks)

30.01.-
20.05(15 

săptămâni)/ 
(15 weeks) 

09.01-28.01 
(3 

săptămâni)/ 
(3 weeks)

10.06-
24.06.(2 

săptămâni)/ 
(2 weeks)

18.11.-
24.12(5 

săptămâni)/ 
(5 weeks) 

30.01-
10.05(15 

săptămâni)/ 
(15 weeks)

24.12-08.01( 
2 

săptămâni)/ 
(2 weeks)

Paşti (1 
săptămână) 

17-24 
aprilie/ (1 

week)

Contact 
direct

Lucru indivi-
dual C

ur
s

Se
m

in
ar

La
bo

r
at

or

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

F.01.O.01
Forme de guvernare – geneză şi realităţi în lumea 
antică./Forms of government - genesis and realities in the 
ancient world

300

75

225

3 2
EX

10

F.01.O.02

Forme de stat în Evul Mediu şi epoca modernă
1. Statutul politico – juridic internaţional al Ţării Moldovei 
2 Modernizare şi relaţii capitaliste în Europa/Forms of state 
in the Middle Age  and the modern age
1. The international political and legal status of the country 
of Moldova
2 Modernization and capitalist relations in Europe

300

75

225

3 2

EX

10

S.01.O.03
ŢAA în sistemul relaţiilor internaţionale a secolului 
XX./TAA in the system of international relations of the 20th 
century.

150

45

105

2 1
EX

5

S.01.O.04
Elaborarea/Administrarea  proiectelor./Project Elaboration / 
Management.

150
45

105
1 2

EX
5

900 240 660 9 7 4 30

F.02.O.05

Crearea şi activitatea structurilor securităţii naţionale în 
Republica Moldova in sec. XX./The creation and activity of 
the national security structures in the Republic of Moldova 
in the 20th century

300 75 225 3 2

EX

10

F.02.O.06 Putere şi elite de guvernare 1.Imaginarul colectiv şi 
antropologia puterii. 2. Imperiu vs. Elite în Europa (sec. 15-
18)./Power and governing elite 1. Collective image and 
anthropology of power. 2. Empire vs. Elite in Europe (15-18 
centuries). 300 75 225

3 2

EX

10

S.02.O.07 Concepte moderne şi contemporane despre stat şi 
societate./Contemporary and contemporary concepts about 
the state and society.

150 45 105 2 1
EX

5

S.02.A.08 
S.02.A.09

Tradiţii istorice. Relaţii internaţionale. Secolul XX. Sisteme 
totalitare si democratice în sec.XX/Historical traditions. 
International relations. 20th Century. Totalitarian and 
democratic systems in the 20th Century

150 45 105 1 2

EX

Calendarul universitar/graficul procesului de studii/Academic calendar/ Chart educational process

Nr.d/o Anul de studii
Activităţi didactice Sesiuni de examene

Stagii de 
practică

Vacanţe

Semestrul I

Total semstrul I

Semestrul II

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONTENTS OF THE STUDY PLAN
Numărul de ore pe săptămînă

Forma de 
evaluare

Număr de 
credite

ANUL I

Cod Modulul / disciplina Total ore
Inclusiv



900 240 660 9 7 4 30

1800 480 1320 18 18 60

S.03.O.10 Burgheziile europene în epoca modernă: caracteristici
generale şi ipostaze teritoriale/European burgheses in the
modern age: general characteristics and territorial
hypostases

150 40 110 2 2 EX 5

S.03.A.11 
S.03.A.12

Violenţa ca mesaj politic în istoria Balcanică /Realităţi şi 
interpretări  despre  Moldova sovietică din perspectrivă 
istorică./Violence as a Political Message in Balkan History / 
Realities and Interpretations about Soviet Moldova from 
Historical Perspective.

150 40 110 2 2 EX 5

S.03.A.13 
S.03.A.14 Imaginea Basarabiei în descrierile călătorilor străini.  

Societate şi realităţi etnice în România interbelică/The image 
of Bessarabia in the descriptions of foreign travelers. 
Society and ethnic realities in interwar Romania 150 40 110

2 2 EX 5

S.03.O.15
Balcanii secolului XX în contextul relaţiilor internaţionale./ 
Balkans of the 20th century in the context of international 
relations 150 40 110 2 2

EX

5
Practica de specialitate/Speciality internship 300 EX 10

900 160 740 8 8 5 30

Teza de master/Master thesis 900 900 30

TOTAL 900 900 30

TOTAL ANI STUDII 3600 640 2960 120

Nr. d/o Perioada Credite
1 iunie

Contact direct
Lucru 

individual L

1
Pedagogia şi Psihologia învăţământului universitar/Pedagogy and 

Psychology of Higher Education 90 I 2 22 68 EX. 3

2 Didactica universitară/Academic didactics 90 II 1 22 38 EX. 2

3
Pedagogia şi Psihologia învăţământului universitar/Pedagogy and 

Psychology of Higher Education 90 I 2 44 106 EX. 5

4 Didactica universitară/Academic didactics 90 II 1 44 106 EX. 5

Nr. d/o Stagiile de practică Sem. ore Număr de credite

Denumirea disciplinei
evaluarea 

Stagiile de practică/Internship
Săptămîni Perioada

Ore/săptămînă 
Anul Sem.Total ore CrediteNr. d/o

ANUL II

TOTAL ANUL I

Semestrul VI 

Total semestrul II

Semestrul III

Discipline la libera alegere/Disciplines of free choice

Forma de evaluare/ Evaluation form
Examenul de licenţă

Susţinerea tezei de magistru/ Master thesis presentation

Total semstrul III

30



1 Practica  specialitate/speciality internship III 300 10
3 Practica de cercetare/research internship VI 900 30

1200 40

Contact 
direct

Lucru indivi-
dual C

ur
s

Se
m

in
ar

La
bo

r
at

or

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

F.02.O.007

F.02.O.008 Istoria Românilor epoca medievală/ History of Romanians in the 
Middle Ages 150 90 60 3 3 EX 5

F.03.O.013 150 90 60 3 3 EX 5

F.03.O.014 Istoria românilor în epoca modernă/History of Romanians in the 
Modern Age 150 90 60 3 3 EX 5

F.04.O.022 Istoria românilor în epoca contemporană/History of Romanians in 
the Contemporary period 150 90 60 3 3 EX. 5

Total 30

EX. 5

EX 5

60 3 3F.04.O.021 Stat, societate şi mentalităţi în epoca contemporană/State, society 
and mentalities in the Contemporary period 150 90

3 3

Stat, societate şi mentalităţi în epoca modernă/State, society and 
mentalities in the Modern Age

Stat, societate şi mentalităţi în  perioada medievală/State, society in 
the Middle Ages 150 90 60

Prerechizit pentru programele de master
ale domeniului de formare profesională "ISTORIE"/ Preconditions for master programs in the field of profesional education "History"

Cod Modulul / disciplina Total ore
Inclusiv Numărul de ore pe săptămînă

Forma de 
evaluare

Număr de 
credite

15 februarie -mai

Total 

5 noiembrie-decembrie



NOTA INFORMATIVĂ 

Programul de master „Stat şi societate din perspectivă istorică (forme de guvernare,securitate 

naţională şi relaţii internaţionale)” 

 

reprezintă o ofertă educațională ce permite o conexiune a studiilor de licenţă la o formare în domeniul 

istoriei instituţionale naţionale şi europene la nivelul formelor de guvernare şi a politicilor acestora la 

nivel de asigurare a securităţii naţionale şi relaţii internaţionale. Programul de masterat la Studii istorice 

comparate este novator atât prin tematica propusă, precum şi prin modul de abordare şi tratare ale celor 

mai diverse probleme legate de formele conducerii de stat, a elementelor ce constituie prioritatea în 

domeniul securităţii naţionale precum şi a manifestărilor acestora pe plan internaţional.  

Actualitatea programului se impune şi prin faptul că evoluţia ţărilor, popoarelor, societăţii umane în 

ansamblu s-a bazat pe un şir de particularităţi specifice, a căror studiere profundă permite a înţelege mai 

bine legităţile de dezvoltare a fenomenelor şi proceselor istorice la diferite etape de dezvoltare a 

societăţii umane. 

În felul acesta studiile masterale vor aprofunda și extinde competențele deja acumulate și vor 

iniția formarea unor competenţe aprofundate la nivelul perceperii formelor de guvernare, elementelor 

securităţii naţionale şi a relaţiilor internaţionale, precum şi a interacţiunii acestor subiecţi  în baza unei 

pregătiri științifice și practice solide în domeniul şi formarea capacităţilor de soluţionare a problemelor 

cu care se confruntă societatea la etapa actuală. 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. 

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.  în managementul interculturalului și al 

limbajelor de afaceri. 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.  

Competenţele titlului de masterat vor fi dezvoltate prin cursuri şi seminare speciale, prin 

literatura de ultimă oră şi documentele apărute în ultimul deceniu. Se va acorda o deosebită atenţie 

dezvoltării capacităţilor de analiză a studiilor şi monografiilor, de formare a competenţelor 

instrumentale şi profesionale. Dezvoltarea acestor competenţe va fi asigurată de calificarea înaltă a 

profesorilor,  de o bază ştiinţifică contemporană, de scrierea lucrărilor ştiinţifice, de participarea la 

conferinţele ştiinţifice ale masteranzilor etc.  

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;  

- arhivist; 

- muzeograf;  

- conducător al unei asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; 

- consilier, organizare politică; 

 

Programul va dezvolta : 

 

Competenţe  

1. Cunoaşterea, dezvoltarea şi aplicarea cunoştinţelor, informaţiilor şi ideilor originare în contextul 

cercetării. 

2. Integrarea cunoştinţelor si formularea judecăţilor pe baza unor date istorice incomplete. 

3. Comunicarea concluziilor si esenţializarea cunoştinţelor atât în limba română cât şi în limbile 

străine. 

4. Studierea în mod independent şi autonom a subiectelor din domniul istoriei desemnate pentru 

cercetare. 

5. Soluţionarea problemelor în înprejurări noi sau necunoscute în contexte înrudite cu domeniul de 

studiu sau multidisciplinare. 

6. Realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică cu un înalt grad de autonomie, şi o bună documentare în 

domeniu.  

7. Utilizarea modalităţilor eficiente de formare a unor concepte, definiţii sau de tratare a anumitor 

probleme.  

8. Promovarea concepţiilor noilor direcţii de cerectare în domeniul istoriei în vederea realizării lucrărilor 

proprii 

 

Corelaţia „Finalităţi de studiu şi competenţe - curriculum”, ciclul II (MASTER) 

           
Modul / Finalităţi de studiu Cod 

Nr credite 
ECTS 

Finalităţi de studii / Competenţe specifice 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Forme de guvernare – geneză şi 

realităţi în lumea antică . 
F.01.O.01 

10 
+  + + +  + + 

"Forme de stat în Evul Mediu şi 

epoca modernă 
F.01.O.02 

10 
+   + + +   

ŢAA în sistemul relaţiilor 

internaţionale a secolului XX. 
S.01.O.03 

5 
+ + +  + + + + 

Elaborarea/Administrarea  

proiectelor. 
S.01.O.04 

5 
+ + +  +  + + 

Crearea şi activitatea structurilor 

securităţii naţionale în Republica 
F.02.O.05 10  + + + + +   



Moldova in sec. XX. 

Putere şi elite de guvernare  F.02.O.06 10 + + + + + + + + 

Concepte moderne şi 

contemporane despre stat şi 

societate. 

S.02.O.07 

5 

+  +  + + + + 

Tradiţii istorice. Relaţii 

internaţionale. Secolul XX.  

S.02.A.08  

5 
+ + + +   + + 

Sisteme totalitare si democratice 

în sec.XX 

S.02.A.09 

5 
+ + +  + + + + 

Burgheziile europene în epoca 
modernă: caracteristici generale şi 
ipostaze teritoriale 

S.03.O.10 

5 
+  + + + + + + 

Violenţa ca mesaj politic în istoria 
Balcanică 

S.03.A.11  
5 

+ + +   + +  

Realităţi şi interpretări  despre  
Moldova sovietică din perspectrivă 
istorică. 

S.03.A.12 

5 
+ + + + + + + + 

Imaginea Basarabiei în descrierile 
călătorilor străini.   

S.03.A.13  5  +   + + + + 

Societate şi realităţi etnice în România 
interbelică 

S.03.A.14 
5 + +  + + + + + 

Balcanii secolului XX în contextul 
relaţiilor internaţionale.  

S.03.O.15 5 + + +   + + + 

Practica de specialitate  10 + + + + + + + + 

           

           

 

 

 


	180

