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Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

Academic Calendar/Educational Process Schedule 

 

 

 

 

 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

THE CONTAIN OF CURRICULUM 

Studii Americanistice (MP) 

American Studies (MP) 

Cod 

Code 
Denumirea unităţii de curs 

Course title 

T
o
ta

l 
o
re

 /
 

T
o

ta
l 

n
u
m

b
er

 o
f 

h
o
u
rs

 

Inclusiv/ 

Including 

 

Numărul de ore 

pe săptămână/ 

Number of hours 

per week 

Form

a de 

eval.

/ 

Exa

mina

tion 

form 

Nr. cr./ 

Nr. of 

credits Cont. 

Direct/ 
Direct 

contact 

Lucru 

indiv./ 
Individ

ual 

work C
u

rs
/C

o
u
r

se
 

S
em

/W
o
rk

sh
o
p
 

L
ab

./
 

L
a

b
o

ra
to

ry
 

ANUL I/ FIRST YEAR 

Semestrul I/ First semster 

F 01 O 01 Bazele științei politice americane / 

Fundamentals of American Political 

Science 

300 60 240 2 2  
ex./ 

exam 
10 

S 02 O 02 Sistemul comunicativ din Statele 

Unite ale Americii 

Communication System of USA 

150 45 105 1 2  ex./ 

exam 

5 

F 01 O 03 Politica externă a SUA în sec. 20th 

(istoria şi doctrine) 

US Foreign Policy in 20th Century 

150 45 105 2 1  ex./ 

exam 

5 

Anul 

de 

studii/ 

Year of 

study 

Activităţi didactice 

Educational activities 

Sesiuni de examene 

Exams 

Stagii de 

practică 

Practical 

internships 

Vacanţe 

Vacations 

Sem. I 

First 

semester 

Sem. II 

Second 

semester 

Sem. I 

First semester 

Sem. II 

Second 

semester 

Iarnă 

Winter 

Primăvară 

Spring 

Vară 

Summer 

I 11.09-

23.12 

(15 

săptămâni/ 

weeks) 

29.01-

19.05 

(15 

săptămâni/ 

weeks) 

8.01-27.01 

(3săptămâni/ 

weeks) 

21.05-09.06 

(3săptămâni/ 

weeks) 

 25.12-

08.01 

(2 

săptămâni/ 

weeks) 

Paşte/Easter 

(1săptămână/ 

week) 

9-16 aprilie 

25.06-

31.08 

(10 

săptămâni/ 

weeks) 

II 11.09-

23.12 

(15 

săptămâni/ 

weeks) 

29.01-

19.05 

(15 

săptămâni/ 

weeks) 

08.01-02.02 

(4 

săptămâni/ 

weeks) 

04.06-30.06 

(3săptămâni/ 

weeks) 

20.11-23.12 

Practica de 

specialitate/ 

Internship for 

specialization 

(6 

săptămâni/ 

weeks) 

25.12-

08.01 

(2 

săptămâni/ 

weeks) 

Paşte/ Easter 

(1săptămână/ 

week) 

9-16 aprilie 
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(History and Doctrines) 

S 01 O 04 SUA şi organizaţiile internaţionale/ 

USA and International Organizations 

150 60 90 
2 2  

ex./ 

exam 

5 

*S 01 A05 

 

*S 01 A06 

 

Aspecte ale culturii si literaturii 

americane contemporane / 

Aspects of Contemporary American 

Culture and Literature 

Dimensiuni social-politice ale 

societăţii americane contemporane/ 

Social and Political Dimensions of 

Contemporary American Society. 

150 30 120 1 1  ex./ 

exam 

5 

Total Sem.I/ Total for First Semester 900 240 660 8 8   30 

Semestrul II/ Second Semester 

F 02 O 07 Filosofia politică americană / 

American Political Philosophy 

300 60 240 
2 2 

 ex./ 

exam 

10 

S 02 O 08 SUA în relaţiile internaţionale 

contemporane (sec. XXI)/ 

USA in International Relations (XXI 

Century) 

150 45 105 

1 2 

 Ex/ 

exam 

5 

F 01 O 09 Principiile fundamentale ale dreptului 

american/ 

Fundamental Principles of American 

Law 

150 45 105 

1 2  
ex./ 

exam 

5 

*S 02 O10 Politica gender în societatea 

americană/ 

Gender Policy in American Society                                                                                                                

150 45 105 2 1  ex./ 

exam 

5 

S 02 A 11 

 

*S 02 A12 

Procesul de luare a deciziilor în SUA/ 

Decision-making process in USA 

 

Cultura afro-americană/ 

Afro-American Culture 

150 45 105 2 1  ex./ 

exam 

5 

Total Sem.II/ Total for Second Semester 900 240 660 8 8   30 

TOTAL ANUL I/ TOTAL FOR FIRST YEAR 1800 480 1320 16 16   60 

ANUL II/ SECOND YEAR 

Semestrul III/ Third Semester  

F 03 O  15 Analiza interdisciplinară a politicii 

externe a SUA/ 

Interdisciplinary Analysis  of US 

Foreign Policy 

150 40 110 2 2  ex./ 

exam 

5 

S 03 O  16 Diplomația publică a SUA/ 

Public Diplomacy of USA 

150 40 110 2 2 
 

ex./ 

exam 

5 

*S 03 A17 

 

*S 03 A18 

Multiculturalismul în literatura 

americană/ 

Multiculturalism in American 

Literature 

Dreptul imigrării al SUA/ 

US Immigration Law 

150 40 110 2 2  ex./ 

exam 

5 

S 03 A  19 

 

S 03 A  20 

 Relaţii transatlantice/ 

Transatlantic Relations 

   

Relaţiile dintre Republica Moldova 

şi SUA: realităţi şi perspective/ 

Relations between the Republic of 

150 40 110 2 2  ex./ 

exam 

5 
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Moldova and USA: Realities and 

Perspectives 

Practica de specialitate 5 săptămâni/ 

Specialty intnership 5 weeks 

300  300     10 

Total Sem.III/ Total for third semester 900 160 740 8 8   30 

Semestrul IV/ Semester IV 

 Teza de master / 

Master Thesis 

900  
900     30 

Total Sem.IV/ Total semester IV 900  900     30 

TOTAL ANUL II/ TOTAL SECOND YEAR 1800 160 1640 8 8   60 

TOTAL/ TOTAL 3600 640 2960 24 24   120 

*(S)  Specialisti din SUA, Fulbright / 

*(S) US Specialists, Fullbright 

 

Stagiile de practică/ 

Internships 

Nr. d/o Stagiile de 

practică/ 

Internships 

 

Sem./ 

Semester 

Săptămâni/ 

Weeks 

Ore/ 

Hours 

Perioada/ 

Term 

Număr de 

credite/ 

Nr. Of 

credits 

1. Practica de 

specialitate/ 

Speciality 

internship 

IV 6 300 XI-XII 10 

 

 

Discipline la libera alegere/ 

Courses for free choice 

Nr. d/o Denumirea disciplinei/ 

Course title 

Total 

ore/ 
Total 

nr. of 

hours 

Anul / 

Year 
Sem.

/ 

Seme

ster  

Ore / 

săptămână 

Hours per week 

Evaluare

a / 

Evaluatio

n 

Cred

ite / 

Credi

ts C S L 

1. Istoria Americii (sec. XVIII 

– XX.). Politica externă a 

SUA: De la isolaţionism la  

puterea  mondială / 

History of America (XVIII – 

XX cent.) US Foreign 

Policy: From Isolationism 

to Global Power 

180 1 1 2 2 120 Examen/ 

exam 

6 

2. *Multiculturalismul şi  

literatura americană/ 

Multiculturalism and 

American Literature 

180 1 2 2 2 120 Examen/ 

exam 

6 

 Total  360   4 4 240  12 
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Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională 

Preconditions for Master programs of vocational training field 

Cod 

Code 

Modulul / disciplina 

Module / discipline 

Total 

ore 

Total 

hours 

Inclusiv 

Including 

Numărul de ore pe 

săptămînă 

Number of hours 

per week 
Forma de 

evaluare 

Examination 

form 

Număr 

de 

credite 

Nr. of 

credits 

Contact 

direct 

Direct 

contact 

Lucru 

indivi-

dual 

Individual 

work 

C
u

rs
 

C
o

u
rs

e
 

S
em

in
a

r
 

W
o

rk
sh

o
p

s 

L
a

b
o

ra
to

r 

L
a

b
o

ra
to

ry
 

1.            2.            3.          

  

4.            5.            6. 

    

     

  

7.      

      

8.      

      

9.            10.         

F.01.O.01 Istoria și teoria 

diplomaţiei  

 Theory and history 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.04 

Teoria politică 

Political Theory 

150 
60 

90 2 2   examen  

exam 5 

F.03.O.19 Teoria Relaţiilor 

Internaţionale 

Theory of international 

relations 

150 60 90 2 2   Examen 

exam 

5 

F.04.O.31 Politica externă a 

Republicii Moldova  

Foreing policy of the 

Republic of Moldova 

150 78 72 3 3   Examen 

exam 

5 

S.05.O.42 Politica mondială  

World Politics 

150 90 60 3 3   Examen 

exam 

5 

Total/ Total 900 408 492 14 14 

  

30 

 

 

 
Formele de evaluare finală la unităţile de curs/ modulele oferite 

Final evaluation forms to course units / modules offered 

Formele de 

evaluare finală 

include/ 

Final evaluation 

forms include 

 

60% 40% 

Rezultatele activităţii la seminare. 

Results of worksops activities 

Rezultatele de la examenul final 

Results of the final exam 

 Testarea periodică prin lucrări de control. 

Evaluation  through  tests 

Lucrul individual. 

Individual work 

 

 

FORMA DE EVALUARE FINALĂ 

FINAL EVALUATION FORM 

Nr. d/o Forma de evaluare  

Evaluation form 

Perioada  

Term 

Credite 

Credits 

1 Susținerea tezei de master  

Master Thesis  

Iunie 

June 

30 
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Modulul psihopedagogic 

Psyhopedagogic module 

Cod 

Code 

Modulul / 

disciplina 

Module/discipline 

Nr.săpt 

Nr. Of 

weeks 

Total 

ore/ 

Total of 

Hours 

Inclusiv 

Including 

Numărul de ore pe  
  

săptămână   

  Forma de 

evaluare/ 

Evaluation 

form 

Număr 

de 

credite/ 

Nr. Of 

credits 

Contact 

direct 

Direct 

Contact 

Lucru 

individual 

Individual 

work C
u

rs
/C

o
u

rc

e 

S
em

in
a

r 

W
o

rk
so

p
s 

L
a

b
o

ra
to

r 

L
a

b
o

ra
to

ry
 

1.          

  

2.            3.            4.            5.          

  

6.            7.          

  

8.          

  

9.          

  

10. 11. 

  Psihologia/ 

Psychology 

  180 90 90 3 3   ex./ 

exam 

6 

  Pedagogia/ 

Pedagogy 

  180 90 90 3 3   ex./ 

exam 

6 

  Didactica 

disciplinei/ 

Didactic  of 

Discipline  

  180 90 90 3 3   ex./ 

exam 

6 

  Etica profesională/ 

Professional Ethics 

  60 28 32 2     ex./ 

exam 

2 

  Curs opţional la 

psihologie/ 

Course for free 

choice at 

Psychology 

  90 60 30 2 2   ex./ 

exam 

3 

  Curs opţional la 

pedagogie/ 

Course for free 

choice at Pedagogy 

  90 60 30 2 2   ex./ 

exam 

3 

  Curs opţional la 

didactică/ 

Course for free 

choice at Didactic 

  120 78 42 3 3   ex./ 

exam 

4 

  Practica de iniţiere  

la psihologie 

Initiative practice 

at Psychology 

2 90   60       col./ 

Colloquy 

3 

  Practica de iniţiere 

la pedagogie 

Initiative practice 

at Pedagogy 

2 90   60       col./ 

Colloquy 

3 

  Practica 

extracurriculară 

Extracurricular 

internship 

4 240   240       col./ 

Colloquy 

8 

  Practica la 

didactică 

Didactic internship 

3 90   90       ex./ 

exam 

3 

  Practica pedagogică 

 Pedagogical 

internship 

4 240   240       ex./ 

exam 

8 
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  Total   1800 360 1440 18 6   9E, 3C 60 

 

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

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

 

 

Modulul/Finalităţile de studiu 

Module/ The purposes of study 

 

 

 

 

 

Compon

enta 

modu 

lului/ 

Module 

Content 

Nr. 

credite 

ECTS/ 
Nr. of ECTS 

credits 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Bazele științei politice americane/ Fundamentals of American 

Political Science 

 
 

F 10 + + + +  + + + 

Sistemul comunicativ din Statele Unite ale Americii/ 

Communication System of USA 

 

S 5 + + +   + + + 

Politica externă a SUA în sec. 20th (istoria şi doctrine)/ US 

Foreign Policy in 20th Century (History and Doctrines) 

 

F 5 + + +    + + 

SUA şi organizaţiile internaţionale/ USA and International 

Organizations 

F 5 + + + + + + + + 

Aspecte ale culturii si literaturii americane contemporane / 

Aspects of Contemporary American Culture and Literature 

 
 

S 5 + + + + +  +  

Dimensiuni social-politice ale societăţii americane 

contemporane/ 

Social and Political Dimensions of Contemporary American 

Society. 
 

S 5 + + + + +  +  

Filosofia politică americană/ American Political Philosophy F 10 + + + +  + + + 

SUA în relaţiile internaţionale contemporane (sec. XXI)/ USA in 

International Relations (XXI Century) 

S 5 + + + + + + + + 

Principiile fundamentale ale dreptului american/ Fundamental 

Principles of American Law 

F 5 + + + + + + + + 

Politica gender în societatea americană    /  Gender Policy in 

American Society                                                                                                                                                                                                                        

S 5 +  + +  + + + 

Procesul de luare a deciziilor în SUA/ Decision-making process 

in USA 
 

F 5 + + + + + + + + 

Cultura afro-americană/ Afro-American Culture S         5 +  + +  + +  

           

 

 

Notă informativă 

 

Program de master în  Studii Americanistice reprezintă un master de profesie,  desfăşurat în 

limba engleză, necesar pentru aprofundarea cunoştinţelor în studiile regionale la specialitatea  Relaţii 

Internaţionale. Pregătirea în Studiile Americanistice menită să asigure abordarea multidisciplinară, 

teoretică şi praxiologică a sistemului social-politic al Statelor Unite ale Americii, locului și rolului lor în 

relațiile internaționale la diferite etape de evoluție. Importanţa acestui program, propus pentru ciclu II al 

studiilor universitare este argumentată de interesul deosebit al Republicii Moldova de preluarea 

experienței a statelor dezvoltate și formarea relațiilor bilaterale din perspectiva afirmării sale pe arena 

internaţională. În acest context, misiunea programului de master Studii Americanistice rezidă în 
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pregătirea unor specialişti calificaţi, capabili să efectueze practic diferite aspecte ale  activității din 

domeniu relațiilor internaționale de articulare,  reprezentare şi promovare a intereselor statului în politica 

externă, precum şi realizarea unei analize privitoare la relaţiile interstatale. Specificul domeniului de 

formare profesională constă în asigurarea capacităților de aplicarea cunoștințelor teoretice din Studii 

Americanistice  în practica politicii externe  a Republicii Moldova, cu scopul promovării intereselor  

naționale, geo-politice și economice. Programul de master  Studii Europene, prin esenţa sa, asigură apelul 

la cadrul interdisciplinar de pregătire prin prisma cercetărilor comparate și este elaborat în baza cerinţelor 

procesului de la Bologna. 

Actualitatea și comprehensivitatea programului Studii Americanistice constă în studierea 

comparată a aspectelor teoretice şi practice ale evoluției instituțiilor și proceselor politice din SUA și RM 

în contextul relaţiilor internaţionale. Programul cuprinde discipline fundamentale, generale, speciale şi 

opţionale, practica de specialitate și elaborarea tezei de master. Scopul programului de master în Studii 

Americanistice rezidă în formarea profesională care  îmbină aspectele teoretico-aplicative, sociale, 

culturale, civice, necesare pentru a răspunde adecvat, prompt şi instantaneu la necesităţile avansării 

relațiilor multeaspectuale dintre RM și SUA pentru promovarea intereselor naționale ale Republicii 

Moldova. Programul are ca finalitate pregătirea specialiştilor în domeniul Studii Americanistice care 

poseda cunoştinţele teoretice, capacităţi de analiză şi explicare a politicii interne și externe, relaţiilor 

interstatale, abilităţi teoretico-practice din domeniul serviciului diplomatic şi în cadrul organizaţiilor 

internaţionale. Admiterea se efectuează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova în baza studiilor de licență.  

Concepţia formării specialistului în cadrul programului de master  Studii Americanistice rezidă în 

pregătirea cadrelor care corespund cererilor și necesităților politicii interne și externe a Republicii 

Moldova și este fundamentată prin caracterul interdisciplinar, sistemic şi teoretico-practic al conţinutului 

programului, axîndu-se asupra istoriei, filosofiei și  teoriei politice americane,  bazelor fundamentale ale 

funcționării instituțiilor și dreptului american, sistemului comunicativ din SUA, politicii externe a SUA în 

cadrul organizaţiilor și relațiilor internaţionale, precum și aspectelor  socio-culturale  ale societății 

americane contemporane din prisma considerațiunilor pentru Republica Moldova. Necesitatea 

specialităţii Studii Americanistice pe piaţa muncii constă în creșterea rolului SUA în procesele de 

democratizare, impactului proiectelor și programelor finanțate de SUA asupra vieții social-politice din 

Republica Moldova,  dezvoltarea relațiilor multelaterale dintre SUA și Republica Moldova – toate aceste 

realități dictează necesitatea de asigurare a pieţii muncii cu specialişti profesionalizați în domeniul 

relațiilor internaționale, Studiilor Americanistice  și practicii diplomatice. Pe piaţa muncii absolvenţii s-ar 

putea afirma în calitate de funcţionar diplomatic în structurile statale de profil, organizaţiile 

internaţionale, ambasadele şi consulatele Republicii Moldova şi ale altor state acreditate în Moldova, în 

calitate de specialist în programe și proiecte internaționale, expert in mass media etc. Absolvenții acestui 

program sunt cu succes angajați în cadrul MAEIE, Ambasadei SUA, diferitor structuri și programe 

internaționale. 

Consultarea partenerilor sociali (angajatori, absolvenți, profesori, studenți), cercetarea opiniilor 

masteranzilor, exprimate în Chestionarul cu privire la evaluarea cadrelor didactice şi a procesului de 

învăţământ, care se efectuează permanent, a demonstrat că planurile de învăţământ la programul Studii 

Americanistice în mare măsură corespund necesităților pieții muncii şi asigură calitatea pregătirii 

specialiștilor în cadrul sistemului de învățămînt superior din Republica Moldova. Programul dat, 

prezentat de USM este unic, la formarea lui esențial au contribuit  consultări cu parteneri din domeniu 

științific și academic din SUA, vizitele reciproce care au fost susținute pe larg de Ambasada SUA, 

Fundația SOROS, Ambasada României. Datorită conlucrării active cu Ambasada SUA, programul are 

istoria de elaborare mai mult de 10 ani,  este desfășurat în baza Centrului de Studii Americanistice (USM, 

bl.3, st. M. Kogîlniceanu,), amenajat tehnico-material și cu resurse bibliografice bogate. Cu suportul 

partenerilor americani sunt permanent organizate activități extracuriculare, pregătirea profesională a 

cadrelor didactice cu participarea largă profesorilor programului Fullbrait din RM și SUA, implicarea lor 

in procesul de studiu și în discutarea programului este tradițională pe parcursul anului de învățămînt.   

Planul de învățămînt în căuză, aprobat spre final de Senatul USM, este elaborat în baza concepţiei 

de pregătire a specialiştilor din domeniul relaţiilor internaţionale, este discutat în cadrul Departamentului 

Relații Internaționale și analizat de către Comisiile de calitate ale Departamentului, și faculțății respective, 

şi este aprobat în cadrul Consiliului profesoral al Facultăţii de Relații Internaționale, Științe Politice și 
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Administrative a USM. 

La finalizarea programului de formare, absolventul deţine următoarele competenţe: 

1. Identificarea principalelor tendinţe de dezvoltare social-politică a ţării în literatura și 

cultura americană la diferite etape istorice. 

2. Comprehensiunea rolului SUA şi a gradului său de influenţă în sistemul relaţiilor 

internaţionale la etapa contemporană. 

3. Pronosticarea evoluţiei proceselor politice şi strategiilor naţionale în contextul realizării 

politicii externe a SUA. 

4. Utilizarea cunoștințelor din domeniul ştiinţelor politice americane pentru investigarea 

proceselor politice şi sociale din Republica Moldova și SUA. 

5. Modelarea diferitor scenarii de dezvoltare a procesului politic din Republica Moldova în 

baza experienţei americane. 

6. Analiza  comparată a sistemelor politic, juridic, economic şi comunicaţional din RM și 

alte state în comparaţie cu cele din SUA. 

7. Prognozarea  evoluţiei relaţiilor transatlantice asupra dezvoltării socio-economice, 

politice şi culturale ale Republicii Moldova. 

8. Dezvoltarea abilităţilor de gândire şi analiză critică și de cercetare comparată a proceselor 

politice si politicii externe din  SUA și RM necesare în activitatea profesională. 

 

Informative note 

Master program of American Studies represents a professional master, developed in 

English language, necessary for deepening of knowledge in regional studies at specialty of 

International Relations. Training in American Studies is aimed at ensuring the multidisciplinary, 

theoretical and praxiological approach, of social and political system of USA, of its role and 

place in international relations at different stages of development. 

 The importance of the program, proposed for the second cycle of university studies is 

justified by an avid interest of Republic of Moldova to explore the experience of developed 

states and establishment of bilateral relations from the prospect of asserting its position on the 

international arena. In this context, the mission of the master program of American Studies is to 

prepare qualified specialists, able to deal with various aspects of the activity in the field of 

international relations, 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 theory studied within American Studies program to the Moldovan foreign policy in 

order to promote national, geo-political and economic interests. The American Studies program, 

in its essence, ensures appeal to interdisciplinary training, through comparative studies and is 

developed on the base of Bologna process requirements. 

Relevance and comprehensiveness of the program, consists in comparative study of 

theoretical and practical aspects of evolution of political institutions and processes in USA and 

Moldova in the context of international relations. The program includes basic, general, special 

and optional subjects, specialty internship and elaboration of master thesis.  

The purpose of the program of American Studies resides in  professional training that 

unites social, cultural and civic aspects necessary to respond  adequately, promptly and instantly 

to the needs of  advancement of relations between the Republic of Moldova and USA for 

promotion of national interest of the Republic of Moldova. 

The program has as finality the training of specialists in American Studies domain who 

possess theoretical knowledge, capabilities to analyze and explain the foreign and domestic 
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policy, interstatal relations, as well as the theoretical and practical skills in diplomatic activity 

and service and 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 within master program of American Studies consists 

of preparing experts who meet the demands of the foreign and domestic policy of the Republic 

of Moldova basing on interdesciplinary, systemic and theoretical-practical content of the 

program, focusing on history, philosophy and American political theory, fundamental basis of 

activity of American institutions and law, communication system of USA, foreign policy of USA 

within international organizations and international relations, as well as socio-cultural aspects of 

american society from the perspective of the Republic of Moldova needs.  

The need of the program on the labor market lies in the increase of USA role in the 

processes of democratization, the impact of projects and programs finaced by the USA upon the 

social and political life in the Republic of Moldova, development of relations between USA and 

the Republic of Moldova – all these realities dictate the necessity to ensure the labour market 

with professional specialists in the international relations domain, American Studies and 

diplomatic practice. 

On the labor market program graduates could involve themselves as diplomatic servant in 

the state sector, international organizations,  embassies, consulates of the Republic of Moldova, 

as well as, other states accredited in Moldova, as specialist in various international programs and 

projects and as expert in mass-media etc.  The graduates are successfully employed at Ministry 

of Foreign Affairs and European Integration, US embasy and different international structures 

and programs.  

Consulting social partners (employers, graduates, teachers, students), researching MA 

student opinion expressed in the Questionnaire on the Teachers and Education Process 

Evaluation have shown that academic curriculum of American Studies meet the needs of the 

labor market and ensure the quality specialists’ training in Moldova’s higher education system.  

The program, presented by MSU is unique. At program elaboration contributed consultations 

with partners from academic and scientific domain of USA, mutual visits supported by the US 

embassy, SOROS Foundation, embassy of Romania. Due to cooperation with US embassy the 

program has its history of more than 10 years and is developed within American Studies Center 

(USM, bl.3, st. M. Kogîlniceanu,) that is equiped with technic and rich bibliographical resources. 

With the support of American partners are continously organized extracurricular activities and is 

realized professional training of didactic personnel with large participation of Fullbright 

professors from Republic of Moldova and USA. Also their involvement in the process of study 

and curriculum elaboration is traditional during the study year. 

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: 
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1. Identification of main tendencies in social and political development of country in the 

American literature and culture at different historical stages; 

2. Understanding the role of USA and the level of its influence in the system of international 

relations at current stage; 

3. Forecast of evolution of political processes and national strategies in the context of 

realization of US foreign policy; 

4. Application of knowledge from American political sciences domain for research of social 

and political processs from Republic of Moldova and USA; 

5. Modelling of different development scenarios of political process from Republic of 

Moldova on the base of American experience; 

6. Comparative analysis of political, judicial, economic and communicative systems from 

Republic of Moldova and USA; 

7. Forecast of impact of evolution of transatlantic relations upon social, economic, political 

and cultural development of the Republic of Moldova; 

8. Development of thinking and critical analysis skills and comparative research abilities of 

political processes and foreign policy from USA and the Republic of Moldova that are 

necessary for profesional activity. 

 

 

 

 

Ponderea componentelor Planului de învăţămînt  

 
Share units of curriculum 

 
 Program de master de profesionalizare (MP) 

Studii Americanistice 

Master program of specialization (MP) 

American Studies 

Plan cadru 

Framework plan 

Plan de invatamint  

curriculum 

% 

Unităţi de curs/module 

fundamentale (F) 

Cource units/ fundamental 

modules(F) 

20-30 29,16% 

Unităţi de curs de 

specialitate/module (S) 

Cource units/ fundamental 

modules(S) 

35-45 37,5%  

Stagiu de practică 

Internship 

8-12 8,3% 

Teza de Master 

Master Thesis 

20-30 25% 
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