MASTER ȘTIINȚIFIC
Program de master:

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Domeniul general de studii: 031 Ştiinţe sociale și comportamentale
Numărul total de credite de studii: 120
Baza admiterii:
diplomă de licenţă (sau un act echivalent de studii)
Durata studiilor:
2 ani
Forma de organizare:
învăţămînt cu frecvență
Limba de instruire:
limba română
Titlul obținut:
master în ştiinţe sociale și comportamentale
Orientat spre analiza tuturor aspectelor relaţiilor internaţionale, programul de master Relaţii
internaţionale este destinat absolvenţilor specialităţii Relaţii Internaţionale şi altor domenii conexe
care tind să obţină abilităţi de cercetare şi de analiză pentru a realiza studii de doctorat sau să facă o
carieră în domeniul public sau privat etc. Programul răspunde unor cerințe stringente ale societății
actuale, vizează aspectele de cercetare a politicilor internaţionale, strategiilor şi tacticilor folosite în
relaţiile internaţionale, tendinţelor globale, integrării europene a Republicii Moldova, cooperării
bilaterale şi multilaterale, evoluţiei situaţiei internaţionale şi a proceselor mondiale.
Scopul și obiectivele programului de master rezidă în pregătirea studenţilor pentru studii
de doctorat, activităţi de cercetare şi cariere care au tangenţă cu diverse aspecte ale relaţilor
internaţionale şi solicită aptitudini de analiză şi cercetate corespunzătoare, fie pentru sectorul public
sau cel privat. Obiectivele constau în formarea competenţelor privind cunoaşterea problemelor
globale, caracterului şi conţinutului realităţilor internaţionale şi evoluţiei lor în lumea
contemporană; evaluarea analitică a evenimentelor, strategiilor internaţionale; consolidarea
capacităţilor de a activa în mediul internaţional, în organizaţii non-guvernamentale şi internaţionale;
comprehensiunea realităţilor şi specificului altor state; precum şi interacţiunea dintre organizaţiile
internaţionale şi influenţa lor asupra politicii externe a Republicii Moldova.
Accesul la programul de master îl au absolvenţii din Republica Moldova şi din alte state,
specializaţi în relaţii internaţionale şi alte specialităţi ale ştiinţelor politice care au realizat după
admitere 30 credite ECTS, prevăzute de planurile de studii sau vor realiza creditele solicitate după
admitere pe parcursul anului I de studii, conform legislației în vigoare.
Stagiul de practică cu o durată de 5 săptămîni este prevăzut în semestrul II al anului I de
studii în structurile administraţiei publice centrale şi cele de nivelul II, instituţii internaţionale şi
regionale, acreditate în Republica Moldova, organizaţii nonguvernamentale, corporaţii
internaţionale și multinaționale.
Pronostic referitor la amplasarea în câmpul muncii a absolvenților programului de
master. Deţinătorii titlurilor de master în ştiinţe sociale și comportamentale au posibilitatea de a
accede la studii de doctorat, a se încadra în cîmpul muncii în calitate de cercetători/colaboratori
ştiinţifici, cadru didactic în instituţiile de învăţămînt și de cercetare; consultant în probleme de
politică externă și relații internaționale, etc.

