MASTER DE PROFESIONALIZARE
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/2,5 ani
Forma de organizare:
învăţămînt cu frecvență/ învăţămînt cu frecvență redusă
Limba de instruire:
limba română
Titlul obținut:
master în științe sociale și comportamentale
Programul este adresat absolvenţilor specialităților ştiinţe politice, relaţii internaţionale,
cooperare internaţională, relaţii economice internaţionale, drept internaţional, economie
mondială, jurnalism în scopul studierii aprofundate a politicilor pe plan internaţional, a
problemelor globale, strategiilor şi practicii relaţiilor internaţionale, integrării europene a
Republicii Moldova, cooperării bilaterale şi multilaterale, analizei evoluţiei situaţiei
internaţionale şi a proceselor de pe mapamond etc. Necesitatea programului rezidă în
oportunitatea aprofundării studierii problemelor stringente în lumea contemporană, care solicită
specialişti capabili să analizeze, să evalueze tendinţele dezvoltării relaţiilor internaţionale, să
dezvolte relaţii de cooperare cu ţările lumii şi organismele internaţionale, să elaboreze strategii
de promovare a interesului naţional etc.
Scopul și obiectivele programului de master rezidă în formarea competenţelor analitice
privind cunoaşterea problemelor actuale, caracterului şi conţinutului realităţilor internaţionale şi
evoluţiei lor în lumea contemporană.
Obiectivele constau în evaluarea critică a evenimentelor, strategiilor globale; dezvoltarea
capacităţilor de a lucra în mediul internaţional, organizaţii non-guvernamentale şi internaţionale;
comprehensiunea realităţilor şi politicilor altor state, precum şi interacţiunea dintre organizaţiile
internaţionale şi influenţa lor asupra politicii externe a Republicii Moldova, în capacitatea de
răspuns în contextul provocărilor internaţionale şi regionale.
Accesul la programul de master îl au titularii diplomelor de licenţă din Republica
Moldova şi alte state, specializaţi în domeniul ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale şi alte
domenii conexe care au realizat 30 credite ECTS, prevăzute de planurile de studii sau vor realiza
după admitere pe parcursul I an de studiu, conform legislaţiei 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 cîmpul muncii a absolventului programului de
master. În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenţii
programului Relaţii Internaţionale vor putea activa în calitate de: expert analist, consultant în
probleme de politică externă și relații internaționale; specialist-coordonator în aparatele centrale
ale ministerelor şi departamentelor de profil pe lîngă Guvern, funcționar public în misiunile
diplomatice, asistent de programe și proiecte europene și internaționale etc.

