MASTER DE PROFESIONALIZARE
Program de master:

DREPT PUBLIC

Domeniul general de studii: 042 Drept
Numărul total de credite de studii: 90
Baza admiterii:
diploma de studii superioare de licenţă (sau echivalentă)
Durata studiilor:
1,5 ani / 2 ani
Forma de organizare:
învăţămînt cu frecvenţă / învăţămînt cu frecvenţă redusă
Limba de instruire:
română
Titlul obţinut:
master în drept
Programul de master de profesionalizare Drept public este direcţionat de a forma
specialişti de înaltă calificare în domeniul dreptului prin orientarea spre soluţionarea problemelor
în domeniul public, aplicarea legislaţiei naţionale în corelare cu legislaţia europeană şi
soluționarea problemelor prin prisma legislaţiei în vigoare. Domeniul public este foarte dinamic,
fiind într-o continuă modificare şi dezvoltare, iată de ce se impune necesară pregătirea continuă a
funcţionarilor publici.
Scopul şi obiectivele programului de master. Sarcina primordială a programului de
master în domeniul dreptului public, constă ca, atât prin activitatea ştiinţifică, cât şi prin cea
practică, să-şi aducă contribuţia la edificarea în Republica Moldova a unui stat democratic, de
drept, în care demnitatea omului, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului vor constitui valori supreme şi vor fi
garantate.
Obiectivele programului de master sunt orientate spre dezvoltarea 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. Programul oferit vine să ofere
cunoştinţe aprofundate în domeniul dreptului public, să identifice probleme actuale ce ţin de
serviciul public şi statutul funcţionarilor publici, formele de răspundere juridică în dreptul public,
mecanismele de control în domeniul administraţiei publice, precum şi să analizeze perspectivele
evoluţiei administraţiei publice.
Accesul la programul de master îl vor avea deţinătorii diplomelor de licenţă în drept
sau un act echivalent recunoscut. Deţinătorii diplomelor de licenţă într-un alt domeniu de
formare profesională vor acumula 30 de credite de studii transferabile la disciplinele aferente
domeniului dreptului (minimumul curricular iniţial necesar), în regim extracurricular.
Stagiul de practică. Stagiul de practică se desfăşoară în structurile administraţiei
publice centrale şi locale 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.
Pronostic referitor la amplasarea în cîmpul muncii a absolventului programului de
master. Programul de master propus va contribui la acoperirea necesităţilor de formare a
specialiştilor ce activează în calitate de jurişti, specialişti în autorităţile publice centrale şi
locale, funcţionari publici de conducere şi de execuţie, consilieri în cadrul autorităţilor
centrale, specialiştilor Aparatului Parlamentului, secretari în autorităţile publice locale,
asistenţi sociali, specialişti în sectorul privat, experţi în domeniul administraţiei publice,
aprofundarea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor practice a membrilor organizaţiilor
neguvernamentale privind protecţia drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea
desfăşurării alegerilor, promovarea democraţiei, etc.

