ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
ȘCOALA DOCTORALĂ A ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Aprobat la şedinţa Senatului AAP,
Proces verbal nr. 2 din 19 noiembrie 2020

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PENTRU STUDIILE SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III

Nivelul de calificare ISCED – 8
Domeniul de cercetare – 05 ŞTIINŢE SOCIALE ȘI ECONOMICE
Ramura ştiinţifică – 056 Științe politice
Profilul ştiinţific – 562. Relații internaționale
Programul de studii – 562.01 - Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
Numărul total de credite de studiu – 180
Titlul obţinut – doctor în ştiinţe politice
Baza admiterii: diplomă de master (act echivalent de studii)
Limba de instruire – română, rusă, engleză
Forma de organizare a învăţământului – cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă

CHIŞINĂU, 2020
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NOTĂ EXPLICATIVĂ
Programul de studii universitare de doctorat la specialitatea 562.01 - Teoria şi metodologia relaţiilor
internaţionale şi a diplomaţiei este organizat de către Şcoala doctorală a Academiei de Administrare
Publică.
Referințe privind continuitatea academică. Studiile superioare la ciclul III doctorat corespund nivelului 8
ISCED, fiind o continuare a studiilor superioare ciclului I Licență și ciclul II Masterat.
Condițiile de admitere. La admiterea pentru ciclul III de studii superioare pot participa candidaţii
deţinători ai diplomei de studii superioare de master sau ai unui act de studii echivalent.
Concepția programului de doctorat. Programul de doctorat la specialitatea 562.01 - Teoria şi
metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei este organizat în conformitate cu Codul Educaţiei al
Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat,
ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014, PLAN-CADRU pentru studii
superioare (ciclul III – Doctorat), aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29 octombrie 2015, Carta
universitară, Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat.
Pe parcursul programului de doctorat care este, de regulă, de 3 (4) ani (prelungirea cu 1-2 ani fiind o
excepție), sub îndrumarea conducătorilor de doctorat și a 3 membri ai comisiei de îndrumare, doctorandul va
acumula cunoștințe, și competențe profesionale avansate în domeniu, având posibilitatea să-și orienteze
activitatea de cercetare științifică spre teme prioritare specifice. Este vorba despre abilități avansate de sinteză,
evaluare și decizie în probleme specifice domeniului necesare în activitatea de cercetare, didactică și
profesională.
În vederea formării acestor competențe, planul de învăţământ cuprinde două componente:
I. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I), care are la bază curricula
stabilită de școala doctorală. Acesta are ca scop studierea Teoria și metodologia relațiilor
internaționale și a diplomației;
II. Programul individual de cercetare științifică (anii II si III (IV)) începe după aprobarea proiectului de
cercetare științifică de către comisia de îndrumare, în care este prezentată tema și metodologia de cercetare
pentru realizarea tezei de doctorat. Acesta are ca obiectiv final realizarea unei lucrări de cercetare relevante,
caracterizate prin originalitate, identificarea de soluții, dar și de noi direcții de cercetare.
Studiile superioare de doctorat se finalizează cu prezentarea şi susţinerea tezei de doctorat pentru care
studentul doctorand va obţine 40 credite.
Pentru a obţine diploma de studii universitare de doctorat, ciclul III, este necesară realizarea integrală a
programului (180 credite): promovarea probelor de evaluare, care include 4 examene, realizarea și publicarea
de cercetări științifice şi susţinerea tezei de doctorat cu calificativul: cel puţin 8.0.
Relevanța pentru piața muncii.
– expert în managementul politic, marketing politic;
– conducător în structurile de stat;
– conducător în instituţiile de învăţămînt superior;
– cadru didactico-științific.
Corelarea cu standardele de asigurare a calității. Școala Doctorală a Academiei de Administrare Publică
din cadrul Academiei de Administrare Publică activează conform Autorizărilor de funcţionare provizorie a
Școlilor doctorale și a programelor de doctorat eliberată de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Profesional.
Finalitățile de studiu preconizate - corelarea cu Cadrul Național al Calificărilor. La finalizarea
programului de formare doctorandul va deține următoarele competențe:
Doctor în Ştiinţe Politice. Rezultatele corespunzătoare nivelului 8:
– Cunoştinţe la cel mai avansat nivel in domeniu ştiinţelor politice;
– Abilităţile cele mai avansate în domeniu ştiinţelor politice, inclusiv abilitatea de sinteză şi evaluare a
proceselor şi fenomenelor politice;
– Demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovaţie, autonomie, de integritate ştiinţifică şi
profesională şi a unui angajament susţinut pentru dezvoltarea de noi idei de tip social-politic.
Competenţe generale:
1. Posedarea competenţelor ciclului II;
2. Utilizarea abilităţilor de a realiza independent o cercetare;
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3. Posedarea abilităţilor de a comunica cu experţi din alte domenii;
4. Demonstrarea abilităţilor de activitate în cadrul instituţiilor internaţionale;
5. Posedarea capacităţii de a lua decizii strategice într-un mediu complex.
• Competenţe specifice:
1. Cercetarea independentă a fenomenelor şi proceselor politice;
2. Selectarea metodelor eficiente de cercetare a fenomenului politic;
3. Aplicarea gîndirii critice şi ştiinţifice în cercetarea proceselor politice;
4. Implementarea proiectelor care prezintă inovaţii ştiinţifice;
5. Responsabilitatea pentru calitatea lucrului efectuat;
6. Utilizarea celor mai avansate cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul ştiinţelor politice;
7. Utilizarea formelor de comunicare adecvate prin adaptarea lor la diversitatea circumstanţelor
concrete;
8. Posedarea capacităţii de stabilire a noilor metodelor de cercetare ştiinţifică;
9. Utilizarea metodologiei moderne de cercetare în domeniul politic;
10. Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică;
Structura programului de doctorat:
Anul I de studii (60 ECTS)
La finele anului I de studii doctoranzii de la învățămînt cu frecvență vor susține proiectul științific în care vor
argumenta modul și etapele de elaborare a tezei de doctorat și referatul științific nr.1, demonstrând cunoașterea
literaturii de specialitate.
Susținerea proiectului și referatului științific se efectuează, în conformitate cu regulamentul școlii doctorale, în
prezența conducătorului științific și a comisiei de îndrumare.
Anul II de studii (60 ECTS)
Programul de cercetare științifică pentru doctoranzi de la învățământul cu frecvență are o durată de 2 ani (patru
semestre) și însumează 120 ECTS. Pe parcursul anului II de studii va avea loc susținerea a cel puțin două
referate științifice – fragmente din teză.
Participarea la conferințe, simpozioane științifice naționale și internaționale va fi evaluate cu cel mult 20 ECTS
atribuite acestor activități aferente Programului de cercetare, la decizia Școlii doctorale.
Anul III de studii (60 ECTS)
Susținerea tezei de doctorat, cuantificată cu 40 de credite (ECTS). Alte 20 de credite din ultimul an de studii vor
fi acordate pentru publicații în reviste de specialitate științifice cu recenzare, în alte reviste și culegeri, pentru
participare cu comunicări științifice etc.
Modalitatea de evaluare la toate disciplinele este sub formă de examen, în scris.
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CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PENTRU STUDIILE SUPERIOARE AVANSATE DE DOCTORAT, CICLUL III
învăţământ cu frecvenţă
Cod

F.O.01.001
P.O.01.002

P.O.01.003

P.A.02.004

Modulul/disciplina

Metodologia cercetării
științifice
Istoria și teoria relațiilor
internaționale și a
diplomației
Evoluţia sistemelor
naționale și
internaţionale de
securitate
 Noul management
public
 Managementul
afacerilor
internationale
 Teoria politologiei,
instituții și procese
politice
 Noi tendințe în
dezvoltarea
economiei mondiale
Total

Total
ore

Inclusiv
Contact direct
Prelegeri
Seminare

Lucru
individual

Forma de
evaluare

Număr
de
credite

Anul I
300

10

20

270

ex

10

300

10

20

270

ex

10

300

10

20

270

ex

10

300

10

20

270

ex

10

1200

40

80

1080

4

40

Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate /participarea la conferinţe ştiinţifice
Susţinerea publică a proiectului științific
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 1
Total credite anul I
Anul II

Raport
Admis/respins
Admis/respins

5
10
5
60

Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate naționale și internaționale
Participarea cu rapoarte științifice la conferinţe naționale și internaționale
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 2
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 3
Total
Total credite anul II
Anul III
Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate naționale și internaționale
Participarea cu rapoarte științifice la conferinţe naționale și internaționale
Susţinerea publică a tezei de doctorat
Total credite anul III
Total credite pentru trei ani de studii
Descifrarea codului:
F - discipline/module teoretice
P - discipline/module practice

Raport
Raport
Admis/respins
Admis/respins

10
10
20
20
60
60

Raport
Raport
Teza

10
10
40
60
180
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O - discipline/module obligatorii
A - discipline/module opţionale
01 - semestrul I
02 - semestrul II

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Programul de studii universitare de doctorat la specialitatea 562.01 - Teoria şi metodologia relaţiilor
internaţionale şi a diplomaţiei este organizat de către Şcoala doctorală Şcoala doctorală a Academiei de
Administrare Publică
Referințe privind continuitatea academică. Studiile superioare la ciclul III doctorat corespund nivelului 8
ISCED, fiind o continuare a studiilor superioare ciclului I Licență și ciclul II Masterat.
Condițiile de admitere. La admiterea pentru ciclul III de studii superioare pot participa candidaţii
deţinători ai diplomei de studii superioare de master sau ai unui act de studii echivalent.
Concepția programului de doctorat. Programul de doctorat la specialitatea 562.01 - Teoria şi
metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei este organizat în conformitate cu Codul Educaţiei al
Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat,
ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014, PLAN-CADRU pentru studii
superioare (ciclul III – Doctorat), aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29 octombrie 2015, Carta
universitară, Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat.
Pe parcursul programului de doctorat care este, de regulă, de 3 (4) ani (prelungirea cu 1-2 ani fiind o
excepție), sub îndrumarea conducătorilor de doctorat și a 3 membri ai comisiei de îndrumare, doctorandul va
acumula cunoștințe, și competențe profesionale avansate în domeniu, având posibilitatea să-și orienteze
activitatea de cercetare științifică spre teme prioritare specifice. Este vorba despre abilități avansate de sinteză,
evaluare și decizie în probleme specifice domeniului necesare în activitatea de cercetare, didactică și
profesională.
În vederea formării acestor competențe, planul de învăţământ cuprinde două componente:
I. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I), care are la bază curricula
stabilită de școala doctorală. Acesta are ca scop studierea Teoria și metodologia relațiilor
internaționale și a diplomației;
II. Programul individual de cercetare științifică (anii II si III (IV)) începe după aprobarea proiectului de
cercetare științifică de către comisia de îndrumare, în care este prezentată tema și metodologia de
cercetare pentru realizarea tezei de doctorat. Acesta are ca obiectiv final realizarea unei lucrări de
cercetare relevante, caracterizate prin originalitate, identificarea de soluții, dar și de noi direcții de
cercetare.
Studiile superioare de doctorat se finalizează cu prezentarea şi susţinerea tezei de doctorat pentru care
studentul doctorand va obţine 40 credite.
Pentru a obţine diploma de studii universitare de doctorat, ciclul III, este necesară realizarea integrală a
programului (180 credite): promovarea probelor de evaluare, care include 4 examene, realizarea și publicarea
de cercetări științifice şi susţinerea tezei de doctorat cu calificativul: cel puţin 8.0.
Relevanța pentru piața muncii.
– expert în managementul politic, marketing politic;
– conducător în structurile de stat;
– conducător în instituţiile de învăţămînt superior;
– cadru didactico-științific.
Corelarea cu standardele de asigurare a calității. Școala Doctorală a Academiei de Administrare Publică
din cadrul Academiei de Administrare Publică activează conform Autorizărilor de funcţionare provizorie a
Școlilor doctorale și a programelor de doctorat eliberată de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Profesional.
Finalitățile de studiu preconizate - corelarea cu Cadrul Național al Calificarilor. La finalizarea
programului de formare doctorandul va deține următoarele competențe:
Doctor în Ştiinţe Politice. Rezultatele corespunzătoare nivelului 8:
– Cunoştinţe la cel mai avansat nivel in domeniu ştiinţelor politice;
– Abilităţile cele mai avansate în domeniu ştiinţelor politice, inclusiv abilitatea de sinteză şi evaluare a
proceselor şi fenomenelor politice;
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– Demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovaţie, autonomie, de integritate ştiinţifică şi
profesională şi a unui angajament susţinut pentru dezvoltarea de noi idei de tip social-politic.
Competenţe generale:
1. Posedarea competenţelor ciclului II;
2. Utilizarea abilităţilor de a realiza independent o cercetare;
3. Posedarea abilităţilor de a comunica cu experţi din alte domenii;
4. Demonstrarea abilităţilor de activitate în cadrul instituţiilor internaţionale;
5. Posedarea capacităţii de a lua decizii strategice într-un mediu complex.
• Competenţe specifice:
1. Cercetarea independentă a fenomenelor şi proceselor politice;
2. Selectarea metodelor eficiente de cercetare a fenomenului politic;
3. Aplicarea gîndirii critice şi ştiinţifice în cercetarea proceselor politice;
4. Implementarea proiectelor care prezintă inovaţii ştiinţifice;
5. Responsabilitatea pentru calitatea lucrului efectuat;
6. Utilizarea celor mai avansate cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul ştiinţelor politice;
7. Utilizarea formelor de comunicare adecvate prin adaptarea lor la diversitatea circumstanţelor
concrete;
8. Posedarea capacităţii de stabilire a noilor metodelor de cercetare ştiinţifică;
9. Utilizarea metodologiei moderne de cercetare în domeniul politic;
10. Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică;
Structura programului de doctorat:
Anul I de studii (60 ECTS)
La finele anului I de studii doctoranzii de la învățămînt cu frecvență vor susține proiectul științific în care vor
argumenta modul și etapele de elaborare a tezei de doctorat și referatul științific nr.1, demonstrând cunoașterea
literaturii de specialitate.
Susținerea proiectului și referatului științific se efectuează, în conformitate cu regulamentul școlii doctorale, în
prezența conducătorului științific și a comisiei de îndrumare.
Anul II de studii (60 ECTS)
Programul de cercetare științifică pentru doctoranzi de la învățământul cu frecvență are o durată de 2 ani (patru
semestre) și însumează 120 ECTS. Pe parcursul anului II de studii va avea loc susținerea a cel puțin două
referate științifice – fragmente din teză.
Participarea la conferințe, simpozioane științifice naționale și internaționale va fi evaluate cu cel mult 20 ECTS
atribuite acestor activități aferente Programului de cercetare, la decizia Școlii doctorale.
Anul III de studii (60 ECTS)
Susținerea tezei de doctorat, cuantificată cu 40 de credite (ECTS). Alte 20 de credite din ultimul an de studii vor
fi acordate pentru publicații în reviste de specialitate științifice cu recenzare, în alte reviste și culegeri, pentru
participare cu comunicări științifice etc.
Modalitatea de evaluare la toate disciplinele este sub formă de examen, în scris.

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PENTRU STUDIILE SUPERIOARE AVANSATE DE DOCTORAT, CICLUL III
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învățământ cu frecvență redusă
Cod

Modulul/disciplina

Total
ore

Inclusiv
Contact direct
Prelegeri Seminare

Lucru
individual

Număr
de
credite

ex

10

ex

10

ex

10

ex

10

4
Raport
Admis/respins
Admis/respins

40
5
5
10
60

Raport
Raport
Admis/respins

10
10
20
40
40

Raport
Raport
Admis/respins

10
10
20
40

Teza

40
40
180

Anul I
10

Metodologia cercetării
300
20
270
științifice
P.O.01.002 Istoria și teoria relațiilor
300
10
20
270
internaționale și a
diplomației
P.O.01.003 Evoluţia sistemelor
300
10
20
270
naționale și internaţionale
de securitate
P.A.02.004  Noul management
300
10
20
270
public
 Managementul
afacerilor internationale
 Teoria politologiei,
instituții și procese
politice
 Noi tendințe în
dezvoltarea economiei
mondiale
Total
1200 40
80
1080
Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate /participarea la conferinţe ştiinţifice
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 1
Susţinerea publică a proiectului științific
Total credite anul I
Anul II
F.O.01.001

Forma de
evaluare

Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate naționale și internaționale
Participarea cu raport științific la conferinţe naționale și internaționale
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 2
Total
Total credite anul II
Anul III
Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate naționale și internaționale
Participarea cu raport științific la conferinţe naționale și internaționale
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 3
Total credite anul III
Anul IV
Susţinerea publică a tezei de doctorat
Total credite anul IV
Total credite pentru patru ani de studii
Descifrarea codului:
F - discipline/module teoretice
P - discipline/module practice
O - discipline/module obligatorii
A - discipline/module opţionale
01 - semestrul I
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02 - semestrul II

la compartimentul Relevanța pentru piața muncii trebuie coordonată lista cu Clasificatorul
ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Nu exista oficial ocupatii ca consultant
manager de partid sau consilier de stat. Apoi, colaboratori ştiinţifici în politologie;
conferenţiar universitar, profesor universitar toate se incadreaza in categoria cadru didacticoștiințific . Acestea țin de nivelul 4 de calificare. Ocupaţiile de nivelul 4 de calificare sunt legate de
executarea sarcinilor care necesită rezolvarea unor probleme complexe, adoptarea deciziilor şi
abordarea creativă unui spectru vast de cunoştinţe teoretice şi practice în domenii speciale de
activitate.
Cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru executarea calificată a lucrărilor în cadrul ocupaţiilor
raportate la nivelul 4 de calificare, de regulă, se obţin în rezultatul instruirii în instituţiile de
învăţămînt superior de licenţă (ciclul I) şi de master (ciclul II) sau prin studii postuniversitare de
doctorat (ciclul III) (nivelurile VI, VII şi VIII ISCED).
Ocupaţiile raportate la nivelul 4 de calificare includ: conducători de autorităţi publice, unităţi
economice şi asociaţii obşteşti, cercetători ştiinţifici şi ingineri de cercetare, ingineri şi tehnologi
în diferite domenii, profesori, medici, analişti de sistem şi programatori, judecători şi procurori,
muzicieni, specialişti în administraţia publică etc.

8

