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C O N Ţ IN U TU L PLA N U LU I DE ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T
INFORMA TION ON THE STUDY PLAN î

Numărul de ore pe 
tipuri de activităţi/

No. o f  hoursTotal ore
Total 

N um ber o f  
H ours

Forma 
de evalu 

are
Assessme

Modulul / disciplina
Module /  Course /  Subject

Credite
ECTS

Credits

Lucrul
indivi
dual

lndepend 
ent Study

Contact
direct

Contact
Hours

ANUL I /  1st YEAR OF STUDY 

  Semestrul I / 1st semester
Procesul civil internaţional. Cooperarea judiciară 
internaţională şi europeană în materie civilă şi 
comercială. International Civil Procedure 
International and European legal cooperation in
civil and commercial matter______
Dreptul Uniunii Europene şi integrare europeană. 
E U  law and European integration 

Principiile aplicării CEDO în ordinea juridică 
internă. Principles o f  application o f  the ECHR 
Convention in the domestic legal order

1.0.04 Drept bancar al Uniunii Europene
Banking Law o f  the European Union

LA.05 Dreptul internaţional economic..
I A 06 Internaţional economical law.I I  Dreptul

organizaţiilor internaţionale. International 
Organizations Law. _______

Total /  total number for the 1st semester

Sem estrul II/ 2nd semester
Dreptul afacerilor al Uniunii Europene. European
union business law________
Jurisdicţia internaţională penală.
International Criminal Jurisdiction
Dreptul internaţional şi UE al mediului, 
International and E U  environment law

exams
A N U L II/ SECOND YEAR 
Sem estrul III/ 3rd semester

Teza de master
M aster thesis_______

TOTAL ANUL II
Total number fo r  the 2 n d  year o f  study 

TOTAL PROGRAM  
Totally p er  program

exams

I
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PUKMA DE EVALUARE FINALA A STUDIILOR

Nr.
_________ ______ _______________________ i trtui cku

Form a de evaluare finală a studiilor  
Form  o f  final evaluation o f the studies

uuuun o j siuays

Term ene de organizare  
Term s o f organization

Nr. ECTS
Number o f  creditsi Teza de master

Master thesis
09.01.2023-27.01.2023 

_______ (3 săptămâni/ 3 weeks) 30

ST A G IIL E  DE P R A C T IC Ă

Nr. d/o Tipul stagiului de practică
Internships

im er
An de 
studii
Year o f  
Study

risnips
Sem.

Semester
Durată (nr. 

săpt./nr.ore)
No. o f  Weeks/ 
No. o f  hours

Perioada
desfăşurării

Period

Număr
ECTS
Credits
ECTS

1 Practica de specialitate 
Internship

I II 6 25.04.2023-02.06.20223 
(6 săptămâni/ 6 weeks)

10

total
----------------------- Total 10

U N IT Ă Ţ I D E  C U R S /  M O D U L E  L A  L IB E R A  A L E G E R E

Cod
Code

Denumirea unităţii de curs/modulului
Course/Module Title

ccnve cuursses 
Total ore 

Total hours
Număr de ore pe 

tipuri de activităţi
Number ofhours 

per activities

Forma de 
evaluare 

Evaluation 
form

Număr
ECTS
Credits
ECTS

c  0 7  T A 11

Total Contact
direct
Direct
contact

Studiu
individual

Independent
study

Curs
Course

Seminar
Seminars

S 0? I A 1 T

D idactica  un iversitară
U niversity d idactics

300 80 220 40 40 Exam 10

Drept internaţional umanitar.
International humanitarian law

300 80 220 40 40 Exam 10
o . UZ. L A . 14 Iniţierea în pedagogia universitară

Initialization into university Pedagogy

M IN IM U M  C U R R T C T T I  A

300

R  TM TTTA

80

T n r  n n

220 40 40 Exam 10

Cod
Code

F.Ol.O.
01

F.Ol.O.
02

F.Ol.O.
03 

F.Ol.O.
04

Denumire a unităţii de 
curs/modulului

The course/module title

   i/u  v/nici^ I /\I\L \
CURRICULAR PREREQUISITE

Număr de ore
No. o f  hours

Teoria g en era lă  a  dreptului. 
G eneral theory o f  law
D rep t constituţional.
C onstitu tional Law

F.Ol.O.
05

D rep t Civil. P artea  G enearală. 
Substantive C iv il Law.
D rep t Penal. P a rtea  Generală. 
Substantive C rim inal Law

Total
Total

180

180

180

180

D rep t In ternaţional Public. 
Internationa l p u b lic  law  

Total 
Totally

180

900

Contact
direct
Direct
contact
60

45

45

45

45

240

Studiu
individual
Individual

work
120

135

135

135

135

660

Număr de ore pe tipuri de 
activităţi

No. o f  hours

Curs
Cours

e

30

Semi
nar

Semin
ar
30

30

30

30

30

150

15

15

15

Practice/
de

laborator
Lab.work

Forma de 
evaluare

Assessment

0

Nr.
ECTS
Credits

Exam.

Exam.

Exam.

Exam.

15

90

Exam.

30



M A T R IC E A  C O R E LĂ R II FIN A L IT Ă Ţ IL O R  DE STUDIO ŞI A C O M PE T E N Ţ E L O R  FO R M A TE ÎN
CADRUL

PR O G R A M U LU I CU C ELE ALE U N ITĂ ŢILO R  DE C U R S/M O D U L E L O R

THE CORRELATION TABLE BETWEEN 
THE UNIVERSITY SYLLABUS TEACHING OUTCOMES AND FORMED COMPETENCES WITH THOSE

FROM TRAINING MODULES/COURSES

Denumirea unităţi de curs / 
modulului

Course/module title

Codul unităţii de 
curs/modulului
ICourse/module

Code

Nr.
ECTS

Finalităţi de studiu şi competenţe
Study finalities and competences

Number
ofECTS

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Dreptul Uniunii Europene 
şi integrarea europeană. EU law a

F 6 + + + + + + +

Procesul civil internaţional. 
Cooperarea judiciară internaţional 
şi europeană în materie civilă şi 
comercială. International Civil 
Procedure International and 
European legal cooperation in ci\

F 6 + + + + + + + +

Principiile aplicării CEDO 
în ordinea juridică internă. 
Principles o f application o f  the 
ECHR Convention in the domesti

F 6 + + + + + + +

Dreptul international economic, S 6 + + + + +

Drept bancar al Uniunii 
Europene
Banking Law o f  the European

S 6 + + + +

Dreptul organizaţiilor 
internaţionale. International

S 6 + + + + + +

Dreptul afacerilor al
Uniunii Europene. European Uni

S 5 + + + + +

Jurisdicţia internaţională penală. S 5 + + + + + + +

Dreptul internaţional şi UE 
al mediului. International and E l

S
.

5 + + + + + + +

Arbitrajul comercial intemaţiona 
International Commercial

s 5 + + + + + +

/ir U  III Cil IU rl.

Teoria şi practica negocierilor. 
Theory and practice o f negotiatu

s 5 + + + + +

UA „ o io g ie iju r ife  specifice program,ui de sbsdii

Z. ,1

A p ta re a  nomelor de drept naţionale, europene şi internaţionale în vederea soluţionării problemelor juridice noi aparate. 
Rezolvarea cu grad de responsabilitate sporit a problemelor teoretice şi practice noi prin utilizarea integrata a aparatului

conceptual şi metodologic.   , ^ „
Elaborarea de acte juridice specifice domeniului de studiu şi activităţii practice propuse spre exerc . a
Utilizarea adecvată a limbajului specific pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii standard/tipice şi/sau noi in m
Drofesionale diferite şi contexte mai largi asociate domeniului. V t ,  r
Aplicarea normelor şi valorilor etice în procesul de studiu şi cercetare, precum şi în procesul de proiectare a activităţilor.

3.
4.

5.
6.

7.
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M A T R IC E A  C O R E LĂ R II FIN A L IT Ă Ţ IL O R  DE STUDIU ŞI A  C O M PE T E N Ţ E L O R  FO R M A TE ÎN
CADRUL

PR O G R A M U LU I CU CELE ALE U N ITĂ ŢILO R  DE C U R S/M O D U L E L O R

THE CORRELA TION TABLE BETWEEN 
THE UNIVERSITY SYLLABUS TEACHING OUTCOMES AND FORMED COMPETENCES WITH THOSE

FROM TRAINING MODULES/COURSES

Denumirea unităţi de curs / 
modulului

Course/module title

Codul unităţii de 
curs/modulului
/ Course/module 

Code

Nr.
ECTS

Number
o/ECTS

Finalităţi de studiu şi competenţe
Study finalities and competences

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C l C8

Dreptul Uniunii Europene 
şi integrarea europeană. EU law a 
European integration

F 6 + + + + + + +

Procesul civil internaţional. 
Cooperarea judiciară internaţional 
şi europeană în materie civilă şi 
comercială. International Civil 
Procedure International and 
European legal cooperation in ci\ 
and commercial matter

F 6 + + + + + + + +

Principiile aplicării CEDO 
în ordinea juridică internă. 
Principles o f application o f  the 
ECHR Convention in the domesti 
legal order

F 6 + + + + + + +

Dreptul international economic, 
International economical law

S 6 + + + + +

Drept bancar al Uniunii 
Europene
Banking Law o f  the European 
Union

S 6 + + + +

Dreptul organizaţiilor 
internaţionale. International 
Organizations Law.

S 6 + + + + + +

Dreptul afacerilor al
Uniunii Europene. European Unic
Business Law

S 5 + + + + +

Jurisdicţia internaţională penală. 
International Criminal Jurisdicţie

S 5 + + + + + + +

Dreptul internaţional şi UE 
al mediului. International and EU 
environment law

S 5 + + + + + + +

Arbitrajul comercial internaţional
International Commercial 
Arbitration.

S 5 + + + + + +

Teoria şi practica negocierilor. 
Theory and practice o f negotiatio

S 5 + + + + +

Lista finalităţilor de studiu şi a competenţelor Maşter Specialitatea Drept:
1. Cunoaşterea aprofundată şi dezvoltarea teoretică şi metodologică a terminologiei juridice specifice programului de studii 

şi teoriilor din domeniu prin prisma unor realităţi juridice concrete.
2. Utilizarea unor metode, soluţii, mecanisme şi/sau instrumente inovative în analiza, validarea şi interpretarea datelor şi 

informaţiilor din domeniu juridic.
3. Aplicarea nomelor de drept naţionale, europene şi internaţionale în vederea soluţionării problemelor juridice noi apărute.
4. Rezolvarea cu grad de responsabilitate sporit a problemelor teoretice şi practice noi prin utilizarea integrată a aparatului 

conceptual şi metodologic.
5. Elaborarea de acte juridice specifice domeniului de studiu şi activităţii practice propuse spre exercitare.
6. Utilizarea adecvată a limbajului specific pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii standard/tipice şi/sau noi în medii 

profesionale diferite şi contexte mai largi asociate domeniului.
7. Aplicarea normelor şi valorilor etice în procesul de studiu şi cercetare, precum şi în procesul de proiectare a activităţilor.
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8. Autogestionarea procesului de formare profesională continuă prin previziunea nevoilor de dezvoltare profesională în 
baza analizei reflexive a propriei activităţi.

Com petenţe specifice Program  M aster Drept Internaţional:
1 Cunoaşterea fenomenului socio-juridic internaţional, explicarea şi interpretarea conceptelor, raţionamentelor,

tendinţelor actuale ale dreptului internaţional şi european
2. Culegerea de date şi informaţii privind o problemă de drept internaţional; analiza şi interpretarea acestora.

Proiectarea de activităţi practice autonome în domeniul dreptului internaţional.
3. Utilizarea în practică a izvoarelor de drept internaţional şi drept al Uniunii Europene.
4. Elaborarea de soluţii pentru problemele de drept internaţional şi european prin utilizarea noilor cunoştinţe.
5. Identificarea elementelor care permit stabilirea corectă a situaţiilor de fapt şi încadrarea lor în drept, în vederea 

elaborării unei soluţii privind o problemă de drept internaţional.
6. Utilizarea coerentă a termenilor de specialitate în vederea explicării şi interpretării situaţiilor din domeniul

dreptului internaţional şi Dreptului Uniunii Europene.
7. Respectarea regulilor de etică şi deontologie juridică în realizarea eficientă, în termeni a sarcinilor

profesionale.
8. Utilizarea eficientă a sistemelor informatice, resurselor ştiinţifice în cariera profesională.

N O T Ă  E X P L IC A T IV Ă

1. Descrierea programului de maşter Drept Internaţional
Programul de maşter Drept Internaţional este elaborat în corespundere cu tendinţele contemporane 

de instruire a studenţilor ciclului II în domeniul general de studiu Drept, specializarea Drept internaţional 
fiind structurat cu respectarea trinomului: Drept internaţional public, Drept internaţional privat şi Dreptul 
Uniunii Europene. Programul este elaborat în corespundere cu Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica 
Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova din 
12.11.2021 şi Plan Cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul I), de maşter (ciclul II), şi integrate, 
aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 120 din 10.02.2020. 

Durata studiilor -  1,5 ani învăţământ cu frecvenţă 
Credite de studiu - 90
Forma de organizare - învăţământ cu frecvenţă 
Limba de instruire - română, rusă

2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de maşter Drept Internaţional 
Dreptul internaţional se află în plin proces de schimbare şi dezvoltare. Concomitent, asupra dreptului

internaţional acţionează şi evoluţia geopolitică a lumii contemporane, în special, procesele de 
globalizare a politicii, economiei, informaţiei etc. Studierea dreptului Uniunii Europene este 
importantă din perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Prin urmare, 
cunoştinţele acumulate de către absolvenţii programului de maşter Drept Internaţional vor permite 
formarea competenţelor profesionale indispensabile unui jurist specializat în domeniul dreptului
internaţional şi dreptului Uniunii Europene:

1. Cunoaşterea fenomenului socio-juridic internaţional, explicarea şi interpretarea conceptelor,
raţionamentelor, tendinţelor actuale ale dreptului internaţional şi european

2. Culegerea de date şi informaţii privind o problemă de drept internaţional; analiza şi interpretarea 
acestora. Proiectarea de activităţi practice autonome în domeniul dreptului internaţional.

3. Utilizarea în practică a izvoarelor de drept internaţional şi drept al Uniunii Europene.
4. Elaborarea de soluţii pentru problemele de drept internaţional şi european prin utilizarea noilor

cunoştinţe.
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5. Identificarea elementelor care permit stabilirea corectă a situaţiilor de fapt şi încadrarea lor în 
drept, în vederea elaborării unei soluţii privind o problemă de drept internaţional.

6. Utilizarea coerentă a termenilor de specialitate în vederea explicării şi interpretării situaţiilor din
domeniul dreptului internaţional şi Dreptului Uniunii Europene.

7. Respectarea regulilor de etică şi deontologie juridică în realizarea eficientă, în termeni a sarcinilor 
profesionale.

8. Utilizarea eficientă a sistemelor informatice, resurselor ştiinţifice în cariera profesională.

3. Obiectivele programului de maşter Drept Internaţional, inclusiv corespunderea acestora misiunii 
universităţii

Scopul programului de maşter Drept Internaţional este de a asigura cadrul normativ, instituţional în 
vederea realizării activităţilor de predare-învăţare-evaluare centrate pe student capabile să formeze 
specialişti de înaltă calificare în domeniului dreptului internaţional în general, cât şi dreptul Uniunii 
Europene. Pentru atingerea scopul indicat programul urmăreşte obiectivele:

promovarea unui dialog viabil a actorilor procesului de instruire - actul dialogic implică un 
proces continuu de explorare critică şi creativă a lumii;
stimularea unui studiu amplu nu doar a prevederilor doctrinare, ci accentul în mare măsură se 
va pune pe analiza practicii statelor, a organismelor internaţionale şi a instanţelor judiciare 
internaţionale;
promovarea relaţionării cunoştinţelor; dezvoltarea gândirii critice; 
promovarea valorilor şi formarea atitudinilor; 
promovarea abordării holistice a problemelor;

- contribuţie personală la abordarea temei supuse discuţiei, astfel încât toţi participanţii la 
activităţi să evalueze nevoile/cauzele generatoare ale unor fenomene, să dezvolte propuneri, să 
creeze planuri de acţiune şi să împărtăşească rezultatele acţiunilor lor.

Strategia instituţională de dezvoltare presupune, în primul rând, competitivitatea pe piaţa muncii a 
absolvenţilor USM.

4. Racordarea programului de maşter Drept Internaţional şi a conţinuturilor din Planul de 
învăţământ la tendinţele internaţionale în domeniu
în elaborarea programului de maşter, a conţinutului planului de învăţământ a fost şi este utilizată 

experienţa naţională şi internaţională în domeniu acestea fiind orientate spre formarea profesională a 
specialiştilor de înaltă calificare capabili să utilizeze instrumente relevante de drept internaţional public 
şi privat, de drept al Uniunii Europene, să opereze cu termeni şi raţionamente juridice corecte din 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, să analizeze compatibilitatea legislaţiei naţionale 
cu prevederile tratatelor internaţionale. Suplimentar, prin consolidarea componenţei mobilităţii 
academice în cadrul programului de maşter Drept Internaţional, acesta se prezintă ca fiind compatibil 
cu tendinţele spaţiului universitar european, contribuind, în final, la dezvoltarea social-economică a 
statului nostru.

5. Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social este realizată periodic de către 
Departamentul Drept Internaţional şi European prin adunarea şi analizarea următoarelor informaţii: 
studierea cerinţelor Cadrului Naţional al Calificărilor, precum şi a celui european; studierea fişelor de 
posturi din instituţii, potenţiali angajatori, evaluarea pieţei prin metoda chestionarelor, invitarea 
angajatorilor să formuleze aşteptările faţă de specialiştii din domeniu, opinia absolvenţilor despre 
programul de studiu şi experienţele acumulate pe piaţa de muncă.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii (angajatori, 
profesori, absolvenţi, studenţi etc.)
Rezultatele consultării partenerilor sunt utilizate în scopul ameliorării procesului de instruire, 

perfecţionării curriculei academice; selectării cadrelor didactice; perfecţionării metodelor de predare, 
perfecţionării suportului curricular.
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7. Relevanţa programului de studii pentru piaţa forţei de muncă
Necesitatea unui program de maşter în Drept internaţional este dictată de faptul că măsurile concrete 

privind exercitarea funcţiilor interne şi externe ale fiecărui stat sunt coordonate, tot mai mult, cu 
normele şi principiile dreptului internaţional şi dreptului Uniunii Europene. De exemplu, activitatea în 
domeniul asigurării drepturilor şi libertăţilor omului nu este considerată doar o problemă internă a 
statului, ci se bazează, tot mai mult, pe normele dreptului internaţional. Dacă, până relativ recent, 
funcţia principală a dreptului internaţional consta în reglementarea relaţiilor între state, astăzi obiect al 
reglementării internaţionale sunt şi relaţiile între stat şi cetăţenii săi.

Absolvenţii programului de maşter Drept Internaţional urmează să devină specialişti de înaltă 
calificare în domeniul dreptului internaţional public, a dreptului internaţional privat şi a dreptului 
Uniunii Europene, care le va permite, atât prin intermediul activităţii ştiinţifice, cât şi prin cea practică 
să-şi aducă contribuţia la edificarea în Republica Moldova a unui stat bazat pe principiile democratice 
recunoscute de comunitatea internaţională, în general, şi cea europeană, în special.

8. Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Absolvenţii programului de maşter Drept Internaţional pot activa potrivit Clasificatorului 

ocupaţiilor în vigoare în Republica Moldova în calitate de: jurist/juristă, parajurist/parajuristă, 
Avocat/Avocată al poporului; judecător/judecătoare; avocat/avocată; cadru didactic în învăţământul 
juridic superior; coordonator de proiecte; specialist în autorităţile publice centrale (Ministere, 
Departamente, Agenţii de stat, Agenţii naţionale, Camera de Comerţ şi Industrie) şi locale; în calitate 
de specialişti în cadrul persoanelor juridice de drept privat (societăţi comerciale, organizaţii 
necomerciale).

9. Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului program de 
studii

Programul de maşter Drept Internaţional oferă oportunitate masteranzilor să-şi continue studiile 
la ciclul III -  doctorat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului din 18 februarie 2008, abrogat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1007 din 10.12.2014 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de 
doctorat, ciclul III.

EXPLANA TOR Y NOTE
1. Description o f  the Master's program in International Law

The Master's program in International Law is elaborated in accordance with the contemporary 
tendencies of training of the students of cycle II to the general field of study Law, the specialization 
International law being structured with the respect of the trinoma: International public law, International 
private law and the Law of the European Union. The program is developed in accordance with the 
Classifier of Occupations in the Republic of Moldova, approved by Order of the Ministry of Labor and 
Social Protection of the Republic of Moldova of 12.11.2021 and Framework Plan for higher studies of 
Bachelor's degree (cycle I), master's degree (cycle II), and integrated, approved by the Ministry of 
Education and Research order no. 120 of 10.02.2020.

Duration o f  studies - 1.5 years
Total Number o f  Credits - 90
Mode o f  study -full-tim e
Language o f  Instruction -  Romanian, Russian

2. The knowledge, skills and competences provided by the International Law master's program
International law is a legal order which is involved in a constant process o f change and development.

Simultaneously, the evolution of geopolitics which has influenced the contemporary world also acts 
on international law, in particular, on the processes of globalization in the broad sense of politics,
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economy, information, etc. Studying the European Union law is important from the point of view of
the strateev taken by the Republic of Moldova to access the European Union. , . ,

Therefore the knowledge accumulated by the graduates of the master's program in Internation 
Law will allow the training of the professional competences indispensable to a specialized lawyer i
the fie ld  of international law and European Union law: _ „ ,

1 Knowledge of the international socio-legal phenomenon, explanation and interpretation 
concents reasonings, current trends of international and European Union law.

2. Collection of data and information on an international law issue; their analysis and interpretation. 
Design of autonomous practical activities in the field of international law.

3 Use in practice of sources of international law and European Union law.
4’. Developing solutions for the problems of international and European Union law by using the new

^ ^ Id e n tif ic a tio n  of the elements that allow the correct establishment of the factual situations and 
their classification in law, in order to develop a solution on an international law problem.

6. The consistent use of specialized terms for explaining and interpreting situations in the field ot
international and European Union law. . .

7. The observance of the rules of ethics and legal deontology in the efficient accomplishment, in
terms of the professional tasks. .

8. Efficient use of information systems, scientific resources in the professional career.

3. The objectives o f  the International Law master's program, including their correspondence to 
the university's mission

The purpose of the International Law master's program is to provide the normative, institutional 
framework for carrying out student-centered teaching-learning-assessment activities capable ot 
training highly qualified specialists in the field of international law in general, as well as European 
Union law. To achieve the stated purpose, the program pursues the objectives. ^

- using the dialogue -  this involves a continuous process of critical and creative exploration ot the

- S t im u la t io n  of a comprehensive study not only of the doctrinal provisions, but the emphasis 
will largely be placed on the analysis of the practice of states, international institutes and
international legal institutes;

- promoting sharing knowledges; 
developing critical thinking;

- promoting values and formatting attitudes;
promoting a holistic approach to problems; . ...

- arguing a personal position on the topic during discussion, so that all participants in activities
assess the generating needs / causes of a phenomena, develop new proposals, create action plans,
and share the results of their actions. ,  QT

The strategy of institutional development aims, first of all, the competitiveness of the
graduates on the labor market.

4. Connecting the Master's program in International Law and the contents o f  the Education Plan
to the international trends in the fie ld  

In the elaboration of the master's program, the content of the curriculum is using the nationa an 
international experience in the field, these being oriented towards the professional training of the highly 
qualified specialists able to use relevant instruments of public and private international law, of the law 
of the European Union, to operate with correct legal terms and reasonings from the jurisprudence o 
the European Court of Human Rights, to analyze the compatibility of national law with the provisions 
of international treaties. In addition, by reinforcing the component of academic mobility within e
Master's program of International Law, it is presented as being compatible with the trends of the
European university space, contributing, finally, to the social-economic development of our state.
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5. The evaluation o f  economic and social sector is carried out periodically by the Department of 
International and European Law by gathering and analyzing the following information: studying the 
requirements of the National Qualifications Framework, as well as the European Qualifications 
Framework; studying job descriptions from institutions, potential employers, evaluating the market 
through the questionnaire method, inviting employers to formulate expectations towards the specialists 
in the field, the opinion of the graduates about the study program and the experiences gained in the 
labor market.

6. Consultation o f  partners in the elaboration o f  the study program (employers, teachers, 
graduates, students, etc.)
Consultation with partners is used to improve training process; improving the curriculum; 

teachers selection; improving teaching methods; improving the learning support.

7. Relevance o f  the study program fo r  the labor market
The necessity of a Master's program in International Law is influence by the fact that the measures 

regarding internal and external functions of each state are increasingly coordinated by the norms and 
principles of international and European Union law. For instance, the activities in the field of human 
rights and freedoms are not only an internal issue of the state, but are increasingly based more on the 
norms of international law. If, until recently, the main function of international law was the regulation 
of relations between states, today the subject of international regulation is the relationship between the 
state and its citizens.

The graduates of the master's program in International Law are to become highly qualified 
specialists in the field of public international law, private international law and European Union law, 
which will allow them, both through scientific and practical activity, to make their contribution, at the 
establishment in the Republic ot Moldova o f a state based on the democratic principles recognized by 
the international community in general and the European community in particular.

8. The possibilities o f  hiring graduates
The graduates of the Master's Degree Program in International Law can activate according to the 

Classifier of Occupations in the Republic o f Moldova as: lawyer; paralegal; People's Advocate; judge; 
teacher in a high educational institution ; manager in public authoritiy institution and non-governmental 
institutions; project coordinator; specialist in central public authorities (Ministries, Departments, State 
Agencies, National Agencies, Chamber of Commerce and Industry) and local authorities; as specialists 
in private legal entities (commercial companies, non-commercial organizations).

9. Access to studies o f  diploma holders obtained after the completion o f  the respective study 
program

The Master's Degree Program offers the opportunity for graduates to continue their PhD studies in 
accordance with the provisions o f the Ph.D and Postdoctorate Regulation o f February 18, 2008, 
abrogated by the Government Decision no. 1007 of 10.12.2014 through which the Regulation on the 
organization of PhD studies was adopted.
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