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la Şedinţa Departamentului Relaţii Internaţionale, 

Proces verbal #________ 
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                                                                                             V. Teosa, dr.hab., prof. univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

Nr. Semestrul  Durata 

semestrului, 

săptămâni 

Stagiile de 

practică,  

săptămâni 

Sesiunea de 

examene, 

săptămâni 

Evaluare finală Vacanţele 

  

1. I 15 săptămâni - 2 săptămâni Ex. 3 săptămâni 

2. II 15 săptămâni - 2 săptămâni Ex. 8 săptămâni 

3. III 10 săptămâni 5 săptămâni 2 săptămâni Ex.,teza 3 săptămâni 

4. IV 15 săptămâni            - - Teza de master   
 

 

 

 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Studii Diplomatice (MP) 

Cod Denumirea unităţii de curs 

T
o

ta
l 

o
re

 Inclusiv 
Numărul de ore 
pe săptămână 

Form

a de 

eval. 

Nr. cr. 
Cont. 
direct 

Lucru 
indiv. C

u
rs

 

S
em

. 

L
ab

. 

ANUL I 

Semestrul I 

F 01 O 01 Probleme actuale ale studiilor 

diplomatice  

150 45 105 1 2  
ex. 5 

F 01 O 02 Rolul diplomaţiei practice în 

realizarea politicii externe  

300 60 240 2 2  ex. 10 

S 01 O 03 Diplomaţia parlamentară: teoria si 

practica  

150 45 105 1 2  ex. 5 

S 01 O 04 Prevenirea conflictelor şi gestionarea 

crizelor internaţionale 

150 45 105 
1 2  ex. 

5 

S 01 O 05 

 

Diplomaţia economică  (seminar 

specializat 

150 45 105 1 2  ex. 5 

Total Sem.I 900 240 660 6 10   30 

Semestrul II 

F  02 O 06 Perspective de reconfigurare ordinii 

mondiale 

150 45 105 
1 2 

 ex. 5 

F 02 O  07 Politici de vecinătate: abordări şi 
realizări  

150 45 105 
1 2 

 ex. 5 

S 02 O 08 Strategii migraționiste internaționale 

în politici naționale  

300 60 240 
2 2  ex. 

10 

S 02 O 09 Diplomaţia publică și culturală 150 45 105 1 2  ex. 5 

S 02 A 10 

S 02 A 11 

Probleme actuale ale politicii externe 

ale RM / Strategii de promovare a 

branding-ului naţional în contextul 

european 

150 45 105 1 2  ex. 5 

Total Sem.II 900 240 660 6 10   30 

TOTAL ANUL I 1800 480 1320 12 20   60 

ANUL II 

Semestrul III 

F 03 O 12 Analiza interdisciplinară a RI  150 40 110 2 2  ex. 5 

S 03 A 13 

S 03 A 14 

Dezvoltarea internaţională: strategii şi 

consecinţe  / Colaborarea 

150 40 110 2 2 
 ex. 

5 



 

 

internaţională a serviciilor speciale  

S 03 A 15 

S 03 A 16 

Strategii de cooperare şi probleme în 

spaţiul euroasiatic/ Relaţii 
transatlantice contemporane 

150 40 110 2 2  ex. 5 

S 03 A 17 

S 03 A 18 

 Politici identitare și cultura memoriei 

în spațiul european /Administrarea 
programelor şi proiectelor 

internaţionale 

 

150 

 

40 

 

110 

 

2 

 

2 

  

ex. 

 

5 

Practica de specialitate 5 săptămâni 300  300     10 

Total Sem.III 900 160 740 8 8   30 

Semestrul IV 

 Teza de master  900  900     30 

Total Sem.IV 900  900     30 

TOTAL ANUL II 1800 160 1640 8 8   60 

TOTAL 3600 640 2960 20 28   120 

 

 

 

Discipline la libera alegere 

Nr. d/o Denumirea disciplinei Total 

ore 

Anul  Sem.  Ore / 

săptămână 

Evaluarea  Cred

ite  

C S L 

1 Asia şi Africa în relaţiile 

internaţionale 

contemporane 

150 1 1 2 1 10

5 

examen 5 

2 America Latină  şi 
America de Nord în 

relaţiile internaţionale 

contemporane 

150 2 2 2 1 15 examen 5 

3. Studii orientale 150 3 3 2 1 10
5 

examen 5 

 Total         15 

 
 

 

 

Formele de evaluare finală la unităţile de curs/ modulele oferite 

 

Formele de 

evaluare finală 

include 

 

60% 40% 

Rezultatele activităţii la seminare. Rezultatele de la examenul final 

 Testarea periodică prin lucrări de control. 

Lucrul individual. 

 

 

 

FORMA DE EVALUARE FINALĂ 

 

Nr. d/o Forma de evaluare Perioada Credite 

1. Susținerea tezei de master iunie 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulul psihopedagogic 

 

Cod 

Modulul / 

disciplina Nr.săpt 

Total 

ore 

      Inclusiv               

Numărul de ore pe  
  

săptămână 
  

  
Forma 

de 

evaluare 

Număr 

de 

credite 
Contact 

direct 

Lucru 

individual 

C
u

rs
 

S
em

in
a
r 

L
a
b

o
ra

t

o
r 

1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10. 11. 

  Psihologia   180 90 90 3 3   ex. 6 

  Pedagogia   180 90 90 3 3   ex. 6 

  Didactica 
disciplinei 

  180 90 90 3 3   ex. 6 

  Etica 
profesională 

  60 28 32 2     ex. 2 

  Curs opţional la 

psihologie 

  90 60 30 2 2   ex. 3 

  Curs opţional la 
pedagogie 

  90 60 30 2 2   ex. 3 

  Curs opţional la 
didactică 

  120 78 42 3 3   ex. 4 

  Practica de 
iniţiere  la 
psihologie 

2 90   60       col. 3 

  Practica de 
iniţiere la 
pedagogie 

2 90   60       col. 3 

  Practica 
extracurriculară 

4 240   240       col. 8 

  Practica la 
didactică 

3 90   90       ex. 3 

  Practica 
pedagogică  

4 240   240       ex. 8 

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

 

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

 

 

Modulul/Finalităţile de studiu 

 

 

 

 

Comp

onenta 

modul

ului 

Nr. 

credite 

ECTS 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Probleme actuale ale studiilor diplomatice F 5 + + + +  + + + 

Rolul diplomaţiei practice în realizarea politicii externe F 10 + + + +  + + + 

Diplomaţia parlamentară: teoria si practica S 5 + + +  + + + + 

Prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor internaţionale S 5  + + + + + + + 

Diplomaţia economică  (seminar specializat S 5 + + +  + + + + 

Perspective de reconfigurare ordinii mondiale S 5 +   + + + + + 

Politici de vecinătate: abordări şi realizări F 5 + + +  + + + + 

Strategii migraționiste internaționale în politici naționale S 10 + + + +  + + + 

Diplomaţia publică și culturală S 5 + + + + + + + + 

Probleme actuale ale politicii externe ale RM / 
 

S 5 + + + + + + + + 

 Strategii de promovare a branding-ului naţional în contextul 

european 
 

S 5 + + + + + +  + 

Analiza interdisciplinară a RI F 5 + + + + + + + + 

Dezvoltarea internaţională: strategii şi consecinţe   S 5 + + + +  + + + 

Colaborarea internaţională a serviciilor speciale S 5 + + + + +  + + 

 Strategii de cooperare şi probleme în spaţiul euroasiatic                                                                                                  S 5 + + + + +  + + 

Relaţii transatlantice contemporane S 5 +  + +  + + + 



 

 

Politici identitare și cultura memoriei în spațiul european 

/Administrarea programelor şi proiectelor internaţionale 

S        5 + + + + + + + + 

Administrarea programelor şi proiectelor internaţionale S 5   + + + + + + 

 

 

Notă informativă 

 
   Program de masterat  Studii Diplomatice reprezintă un masterat de profesie,  desfăşurat în 

limbile română, engleză, sau rusă, necesar pentru aprofundarea cunoştinţelor în teoria şi practica 

diplomației și a serviciului diplomatic la specialitatea  Relaţii Internaţionale. Pregătirea în domeniul 

Studiilor Diplomatice are drept scop asigurarea unicității dintre ştiinţă și practică asupra politicii externe 

și a studiilor diplomatice . Importanţa acestui program, propus pentru ciclu II al studiilor universitare, 

este argumentată de interesul național al Republicii Moldova privind afirmarea sa pe arena internaţională 
și promovarea vectorului de integrarea europenă. În acest context, misiunea programului de masterat 

Studii Diplomatice rezidă în pregătirea unor specialişti calificaţi, capabili să efectueze practic diferite 

aspecte ale  activității diplomatice 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 formarea capacităților de aplicarea cunoștințelor teoretice din Studii 

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

naționale, geo-politice și economice. Programul de masterat 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 constă în studierea aspectelor teoretice şi practice 

ale  diplomaţiei, politicii externe și relațiilor internaționale. Programul cuprinde discipline fundamentale, 

speciale, practica de specialitate și elaborarea tezei de master.  Scopul programului de masterat Studii 

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

culturale, civice, necesare pentru a răspunde adecvat, prompt şi instantaneu la necesitatea creșterii 

eficienței politicii externe și a diplomației moldovenești în  promovarea intereselor naționale ale 

Republicii Moldova. Programul are ca finalitate pregătirea specialiştilor în domeniul Studiilor 

Diplomatice, care poseda cunoştinţele teoretice și practice, capacităţi de analiză şi explicare a relaţiilor 

internaţionale, a politicii externe, dispune de abilităţi teoretico-practice din domeniul serviciului 

diplomatic şi activităţii 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 domeniul Studiilor Diplomatice rezidă în pregătirea cadrelor 

care corespund cererilor și necesităților  actuale ale  Republicii Moldova.  Abordarea contemporană a 

concepţiei de pregătire a specialiştilor în domeniul studiilor diplomatice este fundamentată prin caracterul 

interdisciplinar, sistemic şi teoretico-practic al conţinutului programului, şi cuprinde studiile diplomaţiei 

și a serviciului diplomatic. Un loc deosebit în program aparţine disciplinelor speciale din practica 

relaţiilor internaţionale, activitatea diplomatică şi a organizaţiilor internaţionale, a serviciilor speciale, a 

diplomației culturale, parlamentare, publice, economice. Strategia de pregătire a specialistului în studii 

diplomatice  este elaborată în corespundere cu creşterea rolului factorului internaţional în dezvoltarea 

ţării, păstrarea potenţialului uman şi implicarea la nivelul național în procesele sociale, politice, 

economice standardelor internaţionale, şi se bazează pe următoarele principii: complexitatea domeniului 

studiilor diplomatice și a relaţiilor internaţionale, fezabilitatea şi diversificarea pregătirii în relaţiile 

internaţionale. Programul este axat asupra problemelor actuale ale politicii externe și studiilor 

diplomatice;  asupra rolului diplomației practice, diplomației parlamentare, economice, publice și 

culturale și al serviciului diplomatic în soluționarea conflictelor și prevenirea crizelor internaționale,  în 

implementarea strategiilor globale şi  politicii naționale de integrare europeană. 

Necesitatea specialităţii Studii Diplomatice pe piaţa muncii rezidă în procesul de afirmarea 

Republicii Moldova în calitate de actor internațional, dezvoltarea in cadrul sistemului de 

guvernare al statului independent instituțiilor și structurilor de politică externă, serviciului 



 

 

diplomatic, care dictează necesitatea de asigurare a pieţii muncii cu specialişti profesionalizați în 

domeniul teoriei şi practicii diplomației și a relaţiilor internaţionale. Pe piaţa muncii absolvenţii 

s-ar putea afirma în calitate de funcţionar diplomatic în instituțiile și structurile statale de profil, 

organizaţiile internaţionale, ambasadele şi consulatele Republicii Moldova peste hotare şi ale 

altor state acreditate în Moldova. Totodată creșterea rolului diplomației publice necesită 

asigurarea cu cadre profesionale din acest domeniu ale sectorului neguvernamental.  

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 învățămînt 

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, Academia de Administrare Publică 

de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, ULIM, USEM, USPEE), 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 Europeană, Ambasada SUA etc., în vederea modernizării programului actual. Procesul de 

consultare cu persoanele şi instituţiile cheie este realizat prin intermediul încadrării acestora în evaluarea 

cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor în timpul examenului de licenţă, participarea lor în procesul de 

studiu și activitățile extracuriculare. 

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 

Administrative a USM 

La finalizarea programului de formare, absolventul deţine următoarele competenţe: 

1. Comprehensiunea fenomenului relaţiilor internaţionale în contextul contemporan, a factorilor de 

influenţa în relaţiile internaţionale şi politica externă. 

2. Cunoaşterea structurii şi funcţionării serviciului diplomatic, a bazelor diplomaţiei practice şi 

procedurilor internaţionale. 

3. Reliefarea rolului diplomaţiei practice în realizarea politicii externe.  

4. Utilizarea şi aplicarea principalelor metode de analiză şi cercetare a relaţiilor internaţionale şi a 

metodologiei studiilor comparative vizând  politica externe.  

5. Analiza comparată a practicii diplomatice şi procedurilor internaţionale din diferite state 

6. Prognozarea evoluţiei relaţiilor diplomatice în contextul dezvoltării social-economice, politice şi 

culturale a Republicii Moldova la etapa contemporană 

7. Adaptarea realizărilor din domeniul studiilor diplomatice din alte state la cel din Republica 

Moldova 

8. Cercetarea, proiectarea şi implementarea proiectelor de colaborare internaţională utile pentru 

Republica Moldova. 

 

Ponderea componentelor Planului de învăţămînt  

 Program de master de profesionalizare (MP) 

Studii Diplomatice 

Plan cadru Plan de invatamint 

% 

Unităţi de curs/module fundamentale (F) 20-30 25% 

Unităţi de curs de specialitate/module (S) 35-45 41, 6% 

Stagiu de practică 8-12 8,3% 

Teza de Master 20-30 25% 



 

 

 

 


