MASTER ȘTIINȚIFIC
Program de master:

MANAGEMENT

Domeniul general de studii: 041 Științe economice
Numărul total de credite de studii: 120
Baza admiterii:
diplomă de studii superioare licenţă (sau un act echivalent)
Durata studiilor:
2 ani
Forma de organizare:
învăţămînt cu frecvență
Limba de instruire:
Titlul obținut:

limba română
master în științe economice

Managementul public în Republica Moldova este un domeniu de cercetare şi aplicare nou
care se implică în realizarea procesului de reforme oferind soluţii noi, viabile, iar pregătirea
specialiştilor în acest domeniu de cercetare şi aplicare este o condiţie fără de care administraţia
publică s-ar dovedi incapabilă să răspundă provocărilor la care este supusă în era informatizării
şi eficientizării structurilor proprii. În acest context, programele de studii oferă o pregătire
coerentă a specialiştilor în domeniul cercetării proceselor economico – manageriale din
administraţia publică.
Scopul programului constă în formarea competenţelor de cercetare şi aplicare privind:
managementul organizaţional şi al managementului public; mecanismele şi conţinutul economiei
naţionale şi internaţionale; evaluarea politicilor şi strategiilor economice naţionale şi
internaţionale; dezvoltarea capacităţilor de a gestiona resursele organizaţiilor publice, cît şi a
celor din sectorul privat; analiza şi descrierea problemelor economico-manageriale în scopul
eficientizării acestora în sectorul public.
Obiectivele programului sunt formarea competenţelor care în integritatea lor permit
masteranzilor a cerceta şi analiza problemele economico-manageriale ale organizaţiilor publice,
cît şi a celor private. Obţinerea competenţelor este concepută prin două modalităţi: una
obligatorie, care vine să asigure pregătirea teoretică de specialitate şi alta practică, opţională
determinată de libera alegere a masteranzilor în funcţie de interesele sale specifice.
Accesul la programul de master va fi reglementat în funcție de categoria de masteranzi,
păstrând accesul consecutiv pentru titularii diplomei de licență în domeniile: business și
administrare, finanțe publice și fiscalitate, contabilitate și audit, finanțe și bănci, marketing,
merceologia și tehnologia producerii, auditul întreprinderii și alte domenii care au realizat sau
vor realiza după admitere 30 credite ECTS, prevăzute de planurile de îvățămînt.
Stagiu de practică este realizat in autoritățile publice centrale sau locale, în semestrul II
pentru studenții cu studiile cu frecvență, având durata de 5 săptămâni.
Pronostic referitor la amplasarea în câmpul muncii a absolvenților programului de
master. În conformitate cu clasificatorul pe piaţa muncii, absolvenţii programului vor putea
accede în calitate de specialist-coordonator în aparatele centrale ale ministerelor şi
departamentelor de profil pe lângă Guvern, în sectorul privat, organizaţii nonguvernamentale,
precum şi colaborator ştiinţific, lector universitar, la disciplinele economico-manageriale în
instituţiile de profil şi cele interdisciplinare: relaţii economice internaţionale, gestiunea finanţelor
publice, etc. Absolvenţii programului vor putea continua studiile postuniversitare prin doctorat în
ţară şi peste hotare.

