MASTER DE PROFESIONALIZARE
Program de master:

ANTICORUPŢIE

Domeniul general de studii: 042 Drept
Numărul total de credite de studii: 120
Baza admiterii:
diploma de studii superioare de licenţă (sau echivalentă)
Durata studiilor:
2 ani / 2,5 ani
Forma de organizare:
învăţămînt cu frecvenţă / învăţămînt cu frecvenţă redusă
Limba de instruire:
română
Titlul obţinut:
master în drept
Programul de master Anticorupţie este direcţionat de a forma specialişti de înaltă
calificare în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în structurile autorităţilor şi instituţiilor
administraţiei publice din Republica Moldova prin orientarea spre soluţionarea problemelor ce
ţin de corupţie prin prisma legislaţiei naţionale şi internaţionale.
Programul este unul novator din punct de vedere al pregătirii profesionale a specialiştilor
calificaţi în Anticorupţie. Programul poate fi privit şi ca ofertă educaţională de pionierat capabilă
să ofere formarea unor competenţe necesare oricărei unităţi. Totodată oferind posibilitatea de
formare continuă a oricărui absolvent sau practician cu studii superioare din domeniul ştiinţelor
juridice, economice, administrative, sau alt practician cu studii de licenţă.
Scopul şi obiectivele programului de master. Programul de master urmăreşte scopul de
pregătire înaltă şi calificată a unor specialişti în domeniul dreptului menite să contribuie la
prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor şi organelor administrației publice din
Republica Moldova, ce vor contribui substanţial, prin activitatea ştiinţifică şi practică, la
edificarea unei societăţi bazate pe respectarea normelor de drept, standardelor democratice şi
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în general.
Obiectivele programului de master sunt orientate spre dezvoltare competenţelor generale
şi specifice, care în integritatea lor contribuie la formarea specialiştilor performanţi, pregătiţi atât
sub aspect teoretic, cât şi practic pentru toate structurile statale care se ocupă de prevenirea şi
combaterea corupţiei.
Accesul la programul de master. La concursul de admitere pot participa deţinătorii
diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de
structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.
Stagiul de practică. Stagiul de practică se desfăşoară în structurile autorităţilor publice cât şi în
alte instituţii de stat şi private din ţară şi de peste hotare, sau în organizaţii nonguvernamentale la cererea
acestora şi constituie parte componentă a planului de învăţământ, cu acordarea a 10 credite.

Pronostic referitor la amplasarea în cîmpul muncii a absolventului programului de
master. Programul de master propus va contribui la formarea specialiştilor în domeniul
prevenirii şi combaterii corupţiei şi anume cei care activează sau aspiră a activa în calitate de
jurişti, ofiţeri ai Centrului Naţional Anticorupţie, colaboratori de poliţie şi funcţionari ai
Ministerului Afacerilor Interne; specialişti în serviciul public ce se preocupă de respectarea
standardelor deontologice ale funcţionarilor publici, specialişti din mediul privat care se ocupă
cu cercetarea fenomenului corupţiei, elaborarea statisticilor, promovarea normelor deontologice
ale funcţionarilor publici şi demnitarilor în vederea eliminării flagelului corupţional în
autorităţile şi organele administraţiei publice din Republica Moldova; etc.

