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Imaginea timpului tău
“Politica este cea mai înaltă dintre toate științile.” Aristotel

Dacă îţi doreşti o carieră politică, diplomatică sau 
administrativă de succes alege Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative care te 
ajută să înţelegi ce este politica, cum să faci politică şi 
cum să devii om politic. 

Vocaţia de deschidere spre o abordare modernă a pro-
gramelor de studiu, corpul profesoral de prestigiu, mediul 
profesional şi ambianţa studenţească agreabilă de la fac-
ultate fac din aceasta cea mai potrivită alegere pentru un 
viitor politician. Or, facultatea îşi propune să pregătească 
profesionişti în domeniul ştiinţelor  politice care să se de-
limiteze de „politologii amatori”, precum şi crearea noii 
clase politice caracterizată de ,,vocaţie şi profesionalism”.

Studenţii sunt înmatriculaţi la studii în grupe cu predare 
atât în limba română, cât şi în limba rusă, cu finanţare de 
la bugetul de stat şi contra taxă.

Facultatea este  situată într-un  bloc modern,  bine 
amenajat, iar la dispoziţia studenţilor este biblioteca 
înzestrată cu o bogată colecţie de cărţi şi ediţii periodice, 
reţeaua  de calculatoare conectată la Internet, laborator 
de limbi străine dotat cu manuale, audio şi videocasete, 
sală de sport polivalentă.              



Vrei să devii
un administrator de succes?

Specialitatea „Administraţie Publică”

Vei studia:
• Teoria şi istoria administraţiei publice
• Teoria generală a statului şi dreptului
• Drept constituţional şi instituţii politice
• Drept administrativ şi contencios administrativ
• Guvernare europeană
• Administraţia publică centrală şi locală
• Funcţia publică
• Managementul resurselor umane
• Politici publice
• Managementul serviciilor publice
• Spaţiul administrativ european
• Managementul proiectelor

După absolvire te poţi angaja în calitate de:
• funcţionar public în funcţii de conducere şi execuţie
• specialist în domeniul organizării activităţii admin-
istrative;
• specialist în domeniul resurselor umane
• manager de proiecte în administraţia publică
• specialist în domeniul relaţiilor publice
• referent în probleme administrative
• specialist în domeniul organizării şi prestării servi-
ciilor publice
• consilier în administraţia publică
• specialist în domeniul documentării administrative
• expert în domeniul administraţiei publice
 
Programe Ciclul II, studii Masterat:
 Politici si servicii publice
 Resurse umane si politici de personal

Vrei să fii angajat în
reprezentanţele RM peste hotare?

Specialitatea ”Relații Internaționale”

Vei studia:
• Teoria și istoria relațiilor internaționale
• Teoria și istoria diplomației
• Politica externă a Republicii Moldova
• Organizațiile internaționale și regionale
• Negocieri și protocol diplomatic
• Integrarea europeană
• Probleme actuale ale Uniunii Europene
• Globalistica și politica mondială
• Securitatea internațională
• Strategii și doctrine politico-militare
• Limbi străine (”A”, ”B”)

După absolvire te poți angaja în calitate de:
• agent consular (misiuni diplomatice)
• specialist în cadrul structurilor statale de profil 
(MAEIE, Parlamentul Republicii Moldova, Cancel-
aria de Stat)
• asistent comentator politic
• asistent expert analist
• asistent consultant în direcţia relaţii externe
• asistent consultant de proiecte în cadrul pro-
gramelor internaţionale (instituții de stat, ONG-uri)
• responsabil sector protocol în cadrul companiilor 
străine.

Sau poți să urmezi studiile la Ciclul II Master:
• Studii Diplomatice (română, engleză, rusă)
• Studii Europene (română, engleză, rusă)
• Studii Americanistice (engleză)   

Vrei să devii
om politic?

Specialitatea „Politologie”

Vei studia:
• Teoria şi practica politică
• Sisteme politice contemporane
• Teoria şi practica democraţiei
• Ideologii politice
• Sisteme electorale
• Integrare europeană
• Stasioligie (analiza politologică a partidelor poli-
tice)
• Liderism politic
• Tehnologii de formare  a imaginii
• Gestionarea conflictelor şi situaţiilor de criză
• Comunicare şi negociere politică
• Marketing politic
• Psihologie politică
• Filosofia şi antropologia politică

După absolvire te poţi angaja în calitate de:
• Expert/Analist politic
• Consilier politic în aparatul Parlamentului, Guver-
nului, Preşedenţie
• Consilier în partide politice
• Funcţionar în diverse instituţii publice şi partide 
politice
• Specialist în politici electorale şi tehnologii electo-
rale
• Consultant proiecte în cadrul programelor ONG şi 
organizaţiilor internaţionale
• Politicieni profesionişti şi lideri politici etc.

Programe Ciclul II, studii Masterat:
 Analiză şi consiliere politică
 Management politic şi electoral


