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Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

Academic Calendar/Educational Process Schedule 
 

 
CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT 

CONTENTS OF STUDY PROGRAM 
Studii Europene (MP) 

European Studies  
 

Inclusiv 
Including 

Numărul de ore pe 
săptămână 

Number of Hours 
per Week Cod 

Code 
Denumirea unităţii de curs 

Course Name  
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Cont. 
direct 
Direct 
Cont. 

Lucru 
indiv. 
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a
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o
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Nr. 
cr. 

ANUL I/ I YEAR 
Semestrul I/Semester I 

F.01.O.01 Managementul conflictelor și negocierior  
internaționale 
International conflict and negotiation 
management   
1. Prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor 
internaţionale 
Conflict Prevention and Management of 
International Crises  
2. Negocierile în practica diplomatică 
Negotiations in diplomatic practice 

300 90 210 2 4  ex. 10 

F.01.O.02 Aspecte practice ale diplomației la etapa 
actuală 
Practical aspects of diplomacy at the present 
stage 
1. Diplomaţia parlamentară 
Parliamentary Diplomacy 
2. Diplomaţia economică  
Economic Diplomacy   
3. Diplomaţia publică și culturală 
Public and Cultural Diplomacy 

300 90 210 3 3  ex. 10 

Activit ăţi didactice 
Learning activity 

Sesiuni de examene 
Exams 

Vacanţe 
Vacations 

Anul de 
studii 

Academic 
year 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Stagii de 
practică 

Internship Iarn ă 
Winter 

Primăvară 
Spring 

Vară 
Summer 

I 11.09-
23.12 

 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

29.01-
19.05 

 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

8.01-27.01 
 

(3 
săptămâni) 
(3 weeks) 

21.05-09.06 
 

(3 săptămâni) 
(3 weeks) 

- 25.12-
08.01 

 
(2 

săptămâni) 
(2 weeks) 

Paşte 
 

(1 
săptămână) 

(1 week) 
 

9-16 
aprilie 

9-16 April 

25.06-31.08 
 

(10 
săptămâni) 
(10 weeks) 

 

II 11.09-
23.12 

 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

29.01-
19.05 

 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

08.01-
02.02 

 
(4 

săptămâni) 
(4 weeks) 

04.06-30.06 
 

(3săptămâni) 
(3 weeks) 

20.11-23.12 
 

Practica de 
specialitate 
Specialty  
Internship 

(6 
săptămâni) 
(6 weeks) 

25.12-
08.01 

 
(2 

săptămâni) 
(2 weeks) 

Paşte 
 

(1 
săptămână) 

(1 week) 
 

9-16 
aprilie 
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S.01.O.03  UE în sistemul relaţiilor internaţionale 
EU in International Relations System  

150 30 120 1 1  ex. 5 

S.01.O.04 Europenizarea şi condiţionalitatea extinderii UE 
Europeanization and EU Enlargement 
Conditionality 

150 30 120 1 1  ex. 5 

Total Sem.I/Total Sem.I 900 240 660 7 9   30 
Semestrul II/Semester II 

F.02.O.05 Politici de vecinătate 
Neighborhood Policies 

300 75 225 2 3  ex. 10 

S.02.O.06 Strategii europene sociale 
European Social Strategies  

300 75 225 2 3  ex. 10 

S.02.O.07 Multiculturalismul european în condițiile 
globalizării 
European Multiculturalism in Conditions of 
Globalization  

150 45 105 1 2  ex. 5 

S.02.A.08 
 
S.02.A.09 
 
 
 
S.02.A.10 
 
 

Teoria și practica studiilor europene 
Theory and Practice of European Studies 
Strategii de promovare a branding-ului naţional 
în contextul european 
 Strategies for Promoting National Branding in 
European Context 
Sisteme politice europene/ 
European political systems 

150 45 105 1 2  ex. 5 

Total Sem.II/Total Sem.II 900 240 660 6 10   30 
TOTAL ANUL I/ TOTAL YEAR I 1800 480 1320 13 19   60 

ANUL II/ II YEAR 
Semestrul III/Semester III 

F.03.O.11 Analiza interdisciplinară a relațiilor 
internaționale 
Multidisciplinary Analysis of International 
Relations 

150 40 110 2 2  ex. 5 

S.03.A.12 
 
S.03.A.13 

Strategii de dezvoltare internaţionale 
International Development Strategies  
Colaborarea internaţională a serviciilor de 
informații 
International  Cooperation of Intelligence 
Services 

150 40 110 2 2  ex. 5 

S.03.A.14 
 
 
 
S.03.A.15 

Strategii de cooperare şi probleme în spaţiul 
euroasiatic  
Cooperative Strategies and Problems in 
Eurasian Space / 
 Relaţii transatlantice contemporane 
Contemporary Transatlantic Relations 

150 40 110 2 2  ex. 5 

S.03.A.16 
 
 
 
S.03.A.17 

Politici identitare și cultura memoriei în spațiul 
european 
Identity Policies and Culture of Memory in 
European Space / 
Administrarea programelor şi proiectelor 
internaţionale 
Administration of International Programs and 
Projects/ 

 
150 

 
40 

 
110 

 
2 

 
2 

  
ex. 

 
5 

 Practica de specialitate 
 Speciality internship 

300  300      

          
Total Sem.III/Total Sem.III 900 160 740 8 8   30 
Semestrul IV/Semester IV         

Teza de master/ Master thesis 900  900     30 
Total Sem. IV/ Total Sem.IV 900  900     30 

TOTAL ANUL II/ TOTALLY PER the 2nd YEAR  1800 160 1640 8 8   60 
TOTAL program/ TOTALLY per program 3600 640 2960 20 28   120 
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Stagiile de practică 
Internships 

 
Nr. d/o Stagiile de practică 

Internships 
 

Sem. Săptămâni 
Weeks 

Ore 
Hours 

Perioada 
Period 

Număr de credite 
Number of credits 

1. Practica de specialitate 
Specialty  Internship 

IV 6 300 XI-XII 10 

 
 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE 
FREE CHOICE DISCIPLINES 

 
Ore / săptămână Nr. d/o Denumirea disciplinei 

Discipline Name  
Total ore 
Total Hours 

Anul  
Year 

Sem.  
C 
L 

S 
S 

L 
Lab 

Evaluarea  
Evaluation 

Credite  
Credits 

1 Asia şi Africa în 
relaţiile internaţionale 
contemporane 
Asia and Africa in 
Contemporary 
International Relations 

150 1 1 2 1 105 examen 
exam 

5 

2 America Latină  şi 
America de Nord în 
relaţiile internaţionale 
contemporane 
Latin America and 
North America in 
Contemporary 
International Relations 

150 2 2 2 1 105 examen 
exam 

5 

3. Studii orientale 
Oriental Studies 

150 3 3 2 1 105 examen 
exam 

5 

          
 Total  450 6 6 6 6 315  15 

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 
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ra
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r 
L
a

b
o

ra
to

ry
 

Forma 
de 

evaluare 
Examinat
ion 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 



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 
 

Formele de evaluare finală la unităţile de curs/ modulele oferite 
Forms of final evaluation of course units/proposed modules 

 
60% 40% 

Rezultatele activităţii la seminare 
Rezults of the activity within seminars 
Testarea periodică prin lucrări de control 
Summative evaluation 

Formele de evaluare 
finală include 

Forms of final evaluation 
include 

 
Lucrul individual 
Individual work 

Rezultatele de la examenul final 
Results of final evaluation 

 

 
FORMA DE EVALUARE FINAL Ă 
FORM OF FINAL EVALUATION 

 
Nr. d/o Forma de evaluare 

Evaluation form 
Perioada 
Period 

Credite 
Credits 

1. Susținerea tezei de master 
Doing Master thesis 

 

Iunie 
June 

30 

 
Modulul psihopedagogic 

Psychoeducational module 
 

Numărul de ore pe  
  

săptămână 
  

Inclusiv 
Including   

Cod 
Code 

Modulul / 
disciplina 

Module/discipline 

Nr.săpt 
Nr. Of 
weeks 

Total 
ore/ 
Total 

number 
of 

Hours 

Contact 
direct 
Direct 

Contact 

Lucru 
individual  
Individual 

work C
ur

s/
Le

ct
ur

e 

S
em

in
ar

 
S

em
in

ar
s 

La
bo

ra
to

r 
La

bo
ra

to
r

y 
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oo
rk

 

Forma de 
evaluare/ 

Evaluation 
form 

Număr de 
credite/ 
Nr. Of 
credits 

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/ 
Didactics  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/ 
Psychology 
Optional Course 

  90 60 30 2 2   ex./ 

exam 

3 

  Curs opţional la 
pedagogie/ 
Pedagogy Optional 
Course 

  90 60 30 2 2   ex./ 

exam 

3 
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  Curs opţional la 
didactică/ 
Didactis Optional 
course 

  120 78 42 3 3   ex./ 

exam 

4 

  Practica de iniţiere  
la psihologie 
Initiatial 
Internship in 
Psychology 

2 90   60       col./ 
Colloquium 

3 

  Practica de iniţiere 
la pedagogie 
 Initiatial 
Internship in 
Pedagogy 

2 90   60       col./ 
Colloqium 

3 

  Practica 
extracurriculară 
Extracurricular 
Internship 

4 240   240       col./ 
Colloquium 

8 

  Practica la 
didactică 
Internship in 
didactics 

3 90   90       ex./ 

exam 

3 

  Practica 
pedagogică 
 Pedagogy 
internship 

4 240   240       ex./ 

exam 

8 

  Total 
Total number 

  1800 360 1440 18 6   9E, 3C 60 

 
 

NOTĂ EXPLICATIV Ă 
 

Programul de master Studii Europene reprezintă un master de profesionalizare,  
desfăşurat în limbile română, engleză, sau rusă, necesar pentru aprofundarea cunoştinţelor în 
studiile regionale la specialitatea Relaţii Internaţionale. Pregătirea specialiștilor la acest program 
este menită să asigure abordarea multidisciplinară, teoretică şi praxiologică a sistemului social-
politic al Uniunii Europene, cercetarea evoluției procesului de integrarea europeană, politicilor 
europene privind statele-membre și vecine ale UE. Importanţa acestui program, propus pentru 
ciclu II al studiilor universitare este argumentată de vectorul european al politicii externe a 
Republicii Moldova, interesul de preluarea experienței a statelor europene și formarea relațiilor 
multilaterale din perspectiva implementării Acordului de Asociere (2014). În acest context, 
obiectivul programului de master  Studii Europene rezidă în 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 pro-europeană, 
precum şi realizarea unei analize privitoare la relaţiile reciproce. Specificul domeniului de 
formare profesională constă în asigurarea capacităților de aplicarea cunoștințelor teoretice din 
Studii Europene  în practica politicii externe  a Republicii Moldova, cu scopul promovării 
intereselor  naționale, geo-politice și economice pro-europene. 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 complexitatea programului Studii Europene constă în studierea comparată 
a aspectelor teoretice şi practice ale evoluției instituțiilor și proceselor politice ale Uniunii 
Europeane prin prisma aspirațiilor integraționiste ale RM în contextul relaţiilor multilaterale.  
Scopul programului de master în Studii Europene rezidă în formarea profesională care  îmbină 
aspectele teoretico-aplicative, sociale, culturale, civice, necesare pentru a răspunde adecvat, 
prompt şi instantaneu la necesităţile implementării politicii pro-europene integraționiste, precum 
și relațiilor multiaspectuale dintre RM și UE  pentru promovarea intereselor naționale ale 
Republicii Moldova.  Programul are ca finalitate pregătirea specialiştilor în Studii Europene 
care posedă cunoştinţele teoretice, capacităţi de analiză şi explicare a problemelor actuale vizând 
integrarea europeană, înțelege esenţa proceselor integraţioniste pro-europene şi  este capabil să 
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determine interesul Republicii Moldova în contextul acestor procese. 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 Europene 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, axându-se asupra disciplinelor speciale privind practica 
integrării europene, activitatea diplomatică, cea a organizaţiilor internaţionale, a serviciilor 
speciale, a diplomației culturale, parlamentare, publice, economice în contextul relațiilor 
multilaterale RM - UE. Strategia de pregătire a specialistului în studii Europene  este elaborată 
în corespundere cu interesul național al Republicii în realizarea parcursului european al politicii 
externe şi se bazează pe următoarele principii: complexitatea specializării în Studiile Europene în 
cadrul domeniului de profesionalizare a relaţiilor internaţionale, fezabilitatea şi diversificarea 
pregătirii în relaţiile internaţionale.  

Necesitatea specialităţii Studii Europene pe piaţa muncii constă în prezența rețelei largi 
de instituții și structuri statale și neguvernamentale menite se implementeze politici pro-
europene, să elaboreze programe de europenizare și proiecte de racordare la standardele 
europene, orientate spre realizare Acordului de Asociere (2014) de Republica Moldova – toate 
aceste realități dictează necesitatea de asigurare a pieţii muncii cu specialişti în Studiile 
Europene. Totodată necesitatea acesteia pe piaţa muncii reiese din cauza ascensiunii continue a 
proceselor multidimensionale de integrare în contextul globalizării;  actualizării unei cooperări 
regionale intense în cadru CSI,  GUAM şi alte organisme şi structuri regionale reprezintă factorii 
decisivi care furnizează o piaţă de desfacere şi angajare a specialiştilor în studii regionale – 
Studii Europene. 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 europene, expert în mass media etc.  

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 european. 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 Uniunii Europene, Ambasada  Poloniei, Agenția Austriacă de Dezvoltare etc., 
în vederea modernizării programului actual. 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  este discutat în cadrul Departamentului Relații Internaționale și 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 va deţine următoarele competenţe: 
1. Cunoaşterea aprofundată a tendinţelor de evoluţie a relaţiilor internaţionale, 

formulând considerente esențiale pentru politica externă a Republicii Moldova. 
2. Conştientizarea esenţei şi evoluţiei a proceselor integraţioniste europene. 
3. Comprehensiunea problematicii şi a politicilor de dezvoltare comunitară din spatiu 

UE. 
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4. Determinarea interesului Republicii Moldova în contextul proceselor de integrare 
regională. 

5. Cunoaşterea istoriei şi metodologiei studiilor europene şi posedarea capacităţilor de 
analiză şi explicare a problemelor şi a tendinţelor de integrare europeană. 

6. Dezvoltarea spiritului critic în acumularea şi analiza informaţiei în domeniul studiilor 
europene. 

7. Prognozarea evoluţiei parcursului european în contextul dezvoltării social-economice, 
politice şi culturale a Republicii Moldova. 

8. Analiza politicilor sociale europene şi determinarea perspectivelor pentru Republica 
Moldova. 

9. Cercetarea, proiectarea şi implementarea proiectelor de colaborare europeană utile 
pentru Republica Moldova. 

 
EXPLANATORY NOTE 

 
Master’s program in European Studies represents a professional master’s program in 

Romanian, English or Russian languages, necessary for deepening knowledge in regional studies 
in the International Relations specialty. Preparation for European Studies is aimed at ensuring 
the multidisciplinary, theoretical and praxiological approach to the social-political system of the 
European Union, research on the evolution of the process of European integration, European 
policies on EU member and neighbour states. The importance of this program, proposed for the 
II cycle of university studies, is argumented by the European vector of foreign policy of the 
Republic of Moldova, the interest in taking over the experience of the European states and the 
formation of multilateral relations from the perspective of the implementation of the Association 
Agreement (2014). In this context, the mission of the European Studies Master program resides 
in the training of qualified specialists able to carry out practically different aspects of the activity 
in the field of international relations of articulation, representation and promotion of state 
interests in the pro-European foreign policy, as well as carrying out an analysis on reciprocal 
relations. The specifics of the field of vocational training consists in the provision of the 
theoretical knowledge of the European Studies in the practice of the foreign policy of the 
Republic of Moldova with the purpose of promoting the pro-European national, geo-political and 
economic interests. The Master Program of European Studies, by its essence, ensures the appeal 
to the interdisciplinary training framework through comparative researches and is elaborated on 
the basis of the requirements of the Bologna Process. 

The actuality and comprehensiveness of the European Studies program consist in the 
comparative study of the theoretical and practical aspects of the evolution of the European 
Union’s political institutions and processes through the integrationist aspirations of the Republic 
of Moldova in the context of multilateral relations. The aim of the Master Program in European 
Studies lies in vocational training that combines the theoretical-applicative, social, cultural, civic 
aspects necessary to respond promptly and instantly to the needs of the implementation of pro-
European integration policy and to the multi-faceted relations between the Republic of Moldova 
and the EU to promote the national interests of the Republic of Moldova. The program aims at 
preparing the specialists in European Studies who possess the theoretical knowledge, analyzing 
and explaining the current problems regarding the European integration, understands the essence 
of the pro-European integration processes and is able to determine the interest of the Republic of 
Moldova in the context of these processes. The admission is carried out in accordance with the 
Regulation for Organization and Conduct of Admission in Higher Education Institutions of 
Republic of Moldova on Basis of Licentiate Studies. 

The conception of the training of the specialist in the European Studies Master program is 
the training of the specialists that correspond to the needs and necessities of the internal and 
external policy of the Republic of Moldova and is based on the interdisciplinary, systemic and 
theoretical-practical character of the program content, focusing on the special disciplines 
regarding the practice of European integration, diplomatic activity, international organizations, 
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special services, cultural, parliamentary, public, and economic diplomacy in the context of the 
Republic of Moldova - EU multilateral relations. The strategy of training a specialist in 
European Studies is elaborated in accordance with the national interest of the Republic in the 
realization of the European foreign policy course and is based on the following principles: the 
complexity of specialization in European Studies in the framework of professional domain of 
international relations, the feasibility and diversification of training in international relations. 

The necessity of the European Studies specialty on the labor market consists in the 
presence of a wide network of state and non-governmental institutions and structures meant to 
implement pro-European policies, the elaboration of Europeanization programs and projects to 
meet the European standards aimed at achieving the Association Agreement (2014) by the 
Republic of Moldova - all these facts dictate the necessity to ensure the labor market with 
specialists in European Studies. At the same time, its necessity on the labor market is due to the 
continuous ascendancy of the multidimensional processes of integration in the context of 
globalization. The updating of intense regional cooperation within CIS, GUAM and other 
regional bodies and structures are the decisive factors that provide a market and employment of 
specialists in regional studies - European Studies. In the labor market the graduates could assert 
themselves as diplomatic officials in the state structures, international organizations, embassies 
and consulates of the Republic of Moldova and other accredited states in Moldova as specialists 
in European programs and projects of the horror, mass media experts, etc.  

Consultation of social partners (employers, graduates, teachers, students), research of 
students’ opinions, expressed in the Questionnaire regarding teachers’ assessment and 
educational process, which is carried out on a permanent basis, has shown that the education 
plans correspond to the needs of the labor market and ensure the quality of specialists’ training in 
the higher education system of the Republic of Moldova. To this issue contributes the scientific 
and social partnership developed at national and European level. The education plans of the state 
and private institutions (IRIM, Academy of Public Administration attached to the Government of 
the Republic of Moldova, ULIM, USEM, USPEE) involved in the training of international 
relations specialists were studied in the process of elaborating the present education plans. Also, 
the elaboration and improvement of the study programs is in accordance with the requirements 
of the labor market agents in the corresponding field. The effective cooperation with relevant 
institutions and organizations such as the Parliament of the Republic of Moldova, the MAEIE, 
the European Delegation, the Embassy of Poland, the Austrian Development Agency, etc. are 
being carried out in order to modernize the current program. The process of consultation with 
key individuals and institutions is achieved through their assignment to the assessment of 
knowledge and abilities of graduates during the Licenciate examination, their participation in the 
study process and extracurricular activities. 

The present Education Plan, approved by the USM Senate, is elaborated basing on the 
concept of training the international relations specialists, was discussed at the International 
Relations Department and analyzed by the Quality Commissions of the Department and the 
Faculty concerned, and is approved by the Professoral Council of the Faculty of International 
Relations, Political and Administrative Sciences of the USM. 

Upon the completion of training program, the graduate shall posess the following 
competencies: 

1. In-depth knowledge of trends in the evolution of international relations, formulating 
crucial considerations for the foreign policy of the Republic of Moldova. 

2. Awareness of the essence and evolution of European integration processes. 
3. Understanding the problems and policies for community development in the EU 

space. 
4. Determining the interest of the Republic of Moldova in the context of regional 

integration processes. 
5. Knowledge of the history and methodology of European studies and the ability to 

analyze and explain the problems and trends of European integration. 
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6. Development of critical spirit in the accumulation and analysis of information in the 
field of European studies. 

7. Forecasting the evolution of the European vector in the context of the socio-
economic, political and cultural development of the Republic of Moldova. 

8. Analysis of the European social policies and determination of the prospects for the 
Republic of Moldova. 

9. Research, design and implementation of European collaborative projects useful for 
the Republic of Moldova. 

 
MATRICEA COREL ĂRII FINALIT ĂŢILOR DE STUDII 
THE MATRIX OF CORRELATION OF STUDY FINALTIES 

 
Finalităţi de studii / Competenţe specifice 

Study finalities/Specific competences 
Unități de conținut  

Units 
Cod/Code Nr. 

credite 
Numb
er of 

credits 
ECTS 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Managementul conflictelor 
și negocierior  
internaționale 
International conflict and 
negotiation management   

F.01.O.01 10 + + + + + + + + 

Aspecte practice ale 
diplomației la etapa actuală 
Practical aspects of 
diplomacy at the present 
stage 

F.01.O.02 10 + + + + + + + + 

Politici de vecinătate 
Neighbourhood Policies  

F.02.O.05 10 + + +  + + + + 

Analiza interdisciplinară a 
relațiilor internaționale 
Multidisciplinary Analysis 
of International Relations 

F.03.O.11 5 + + + + + + + + 

 UE în sistemul relaţiilor 
internaţionale 
EU in International 
Relations System  

S.01.O.03 5 + + +  + + + + 

Europenizarea şi 
condiţionalitatea extinderii 
UE 
Europeanization and EU 
Enlargement Conditionality 

S.01.O.04 5 + + + +  + + + 

Strategii europene sociale 
European Social Strategies 

S.02.O.06 10 + + +  + + + + 

Multiculturalismul 
european în condițiile 
globalizării 
European Multiculturalism 
in Conditions of 
Globalization 

S.02.O.07 5 + + + + +  +  

Teoria și practica studiilor 
europene 
Theory and Practice of 
European Studies 

S.02.A.08 
 

5 + +  + +  + + 

Strategii de promovare a 
branding-ului naţional în 
contextul european 
 Strategies for Promoting 
National Branding in 
European Context/ 

S.02.A.09 
 

5 + + + + + + + + 

Sisteme politice europene S.02.A.10 5 + + + +  + + + 
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European political systems  

Strategii de dezvoltare 
internaţionale 
International Development 
Strategies/ 

S.03.A.12 
 
 

5 + + + + + + +  

Colaborarea internaţională 
a serviciilor de informații 
International  Cooperation 
of Intelligence Services 

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

Strategii de cooperare şi 
probleme în spaţiul 
euroasiatic 
Cooperation Strategies and 
Problems in Euroasian 
Space/ 

S.03.A.14 
 
 
 
 

5 + + + + + +  + 

Relaţii transatlantice 
contemporane 
Contemporary 
Transatlantic Relations/ 

S.03.A.15 5 +  + +  + + + 

Politici identitare și cultura 
memoriei în spațiul 
european 
Identity Policies and 
Memory Culture in 
European Space / 

S.03.A.16 
 
 
 
 

5 + + + + + + + + 

Administrarea programelor 
şi proiectelor internaţionale 
Administration of 
International Programs 
and Projects/ 

S.03.A.17 5   + + + + + + 

 
Ponderea componentelor Planului de învăţămînt  

Share of Education Plan Components 
Program de master de profesionalizare (MP) 

Studii Europene 
Professional Master Program (MP) 

European Studies 
Plan cadru 
Frame Plan 

Plan de invatamint 
Education Plan 

 

% 

Unităţi de curs/module fundamentale  (F) 
Fundamental Courses/Modules (F) 

20-30 29,1 

Unităţi de curs de specialitate/module (S) 
Specialty Courses/Modules (S) 

35-45 37,5 

Stagii de practică 
Internship 

8-12 8,3 

Teza de Master 
Master Thesis 

20-30 25,0 

 


