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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Program of Study 

Nivelul calificării conform ISCED 
ISCED Level of Qualification 

Nivelul 6 ISCED 
6 ISCED Level 

Domeniul general de studiu 
General field of study  

031      Științe sociale și comportamentale 

Social and behavioural sciences 

Domeniul de formare profesională 
Professional formation field   

0312    Științe politice  

Political Science 
Specialitatea  
Speciality 

0312.2 Relaţii Internaţionale         

International Relations 

Numărul total de credite de studiu  
Number of study credits  

180 ECTS 

Titlul obţinut la finele studiilor  
Conferred Title  

Licenţiat în ştiinţe sociale și comportamentale 

Licentiate in Social and behavioural sciences 

Baza admiterii 
Access requirements 

diploma de bacalaureat, diploma de studii medii de 

specialitate (colegiu), diploma de studii superioare 

universitare, alte documente echivalente 
Bachelor degree or equivalent document study 

Limba de instruire 
Language of learning 

Română/rusă/engleză 
Romanian / Russian / English 

Forma de organizare a învăţământului  
Mode of study 

 

învăţământ cu frecvență 
Full-time learning 

 

Responsabil de programul de studiu 
Responsible for Program 

Tihonov Ludmila, dr., conf. univ. 

Grupul de lucru 

 

Coadă Ludmila, dr., conf. univ. 

Țîcu Viorica, MA, lect. univ.  
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CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni) / UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 

PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 
Cod 

Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 

Title of the course/module  

Total ore 

Total number of hours 

Număr de ore pe 

tipuri de 

activități1 

Number of hours 

by types of 

activity 

Forma de 

evaluare 

Form of 

evaluation 

Nr. 

credite 

Nr. of 

credits 
Total Contact 

direct 

Direct 

contact 

Studiu 

individual 

Individual 

study 
C S L/P   

ANUL I / / Ist YEAR 

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER 

Discipline fundamentale / Fundamental disciplines 

F.01.O.001 Introducere în ştiinţe politice și relaţii 

internaţionale  
Introduction to Political Science and International 

Relations 

150 

 

60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

F.01.O.002 Teoria și istoria diplomației 
Theory and history of diplomacy 

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

F.01.O.003 Modul: Guvernare şi relaţii internaţionale în 

Antichitate și Evul Mediu  
Module: Government and International Relations in 

Antiquity and Middle Ages 

180 90 90 46 44  Examen 

Exam 

6 

Gândirea și practica diplomatică în antichitate 
Thought and diplomatic practice in Antiquity 

60 30 30 16 14    

Guvernare şi relaţii internaţionale în Europa și 

America în Evul Mediu 
Governance and International relations in Europe and 

America in the Middle Ages 

60 30 30 16 14    

Guvernare şi relaţii internaţionale în Asia şi Africa 

în epoca medievală 
Government and International Relations in Asia and 

Africa in the Middle Ages 

60 30 30 14 16    

F.01.O.004 Modul: Guvernare şi relaţii internaţionale în 

Țările Române în perioada antică și medievală 
Module: Government and International Relations in 

Romanian Countries in Antiquitiy and Middle Ages 

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

Relațiile Daciei Antice cu lumea romană și elenă 
Relations between ancient Dacia and the Roman and 

Greek world 

60 20 10 10 10    

Guvernare şi relaţii internaţionale în Ţările Române 

medievale 
Government and International Relations in Romanian 

Countries in the Middle Ages 

60 40 10 20 20    

Discipline de creare a abilităţilor şi competenţelor generale / Disciplines to create general skills and competencies 

G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi terminologie 

specializată 
Foreign Language: General Notions and Special 

Terminology 

90 60 30   60 Examen 

Exam 

3 

 
1 Legenda: C - curs, S - seminarii, L/P – laborator, lecții practice / Legend: C - course, S - seminars, L / P - laboratory, practical lessons 

 

Anul de 

studiu 

Year of 

study 

Activităţi de instruire 

Activities of training 

Sesiuni de examene 

Sessions of examinations 

Stagii de practică 

Interships 

Vacanţe 

Holidays 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II - 

IInd Semester 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II 

IInd Semester 

 

Iarnă 

Winter  

Primăvară 

Spring  

Vară 

Summer  

Anul I 

Ist Year 

03.09-14.12 28.01-17.05 17-24.12; 08-

25.01 

20.05-14.06 - 25.12-07.01 29.04-06.05 14.06-31.08 

Anul II 

IInd Year 

02.09-13.12 03.02-22.05 16-24.12, 8-

25.01  

25.05-19.06 - 25.12-07.01 20-27.04 22.06-31.08 

Anul III 

IIIrd Year 

01.09-11.12 01.02-21.05 14-24.12, 8-

22.01 

19-30.04 

24.05-11.06 

(examen 

licență)  

08.11-11.12 

15.03-02.04 

05-16.04 

25.12-07.01 03-10.05 - 
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Discipline de orientare socioumanistică / Disciplines to socio-humanities orientation 

U.01.A.006 

 

Bazele antreprenoriatului 
Basic Knowledge of Entrepreneurship  

90 

 

30 

 

60 

 

20 

 

10 

 

 Examen 

Exam 

 

3 

 

U.01.A.007 Leadership și managementul capitalului uman 
Leadership and human capital management 

U.01.A.008 Bazele statului și dreptului  
Basic Knowledge of the State and the Law 

90 

 

30 

 

60 

 

20 

 

10 

 

 Examen 

Exam 

 

3 

 
U.01.A.009 Filosofie. Probleme filosofice ale ştiinţelor 

socioumanistice 
Philosophy: Philosophy Issues in Socio Humanistic 

Science 

Total semestrul I / Total  Ist semester 900 390 510 176 154 60 7 30 

SEMESTRUL II / IInd SEMESTER 

Discipline fundamentale / Fundamental disciplines 

F.02.O.010 Modul: Guvernare şi relaţii internaţionale în 

epoca modernă  

Module: Government and International Relations 

in the Modern Era 

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

Relații internaționale în Europa și America modernă 
International relations in the Modern Europe and America 

60 30 30 16 14    

Guvernare şi relaţii internaţionale în societatea 

românească modernă  
Government and International Relations in the Modern 

Romanian Society 

90 30 60 14 16    

F.02.O.011 Imperii, colonialism şi globalizare 
Empires, Colonialism and Globalization 

150 

 

60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

F.02.O.012 Guvernare şi relaţii internaţionale în perioada 

interbelică 
Government and International Relations in the Interwar 

Period 

150 

 

60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

F.02.O.013 Diplomaţie şi politica externă în România 

interbelică 
Diplomacy and Foreign Policy in the Interwar Romania 

150 

 

60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

Discipline de creare a abilităţilor şi competenţelor generale / Disciplines to create general skills and competencies 

G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată 
Foreign Language: Specialized  Translation 

120 60 60   60 Examen 

Exam 

4 

G.02.O.015 Tehnologii informaţionale aplicate în ştiinţe 

politice 
Informational Technologies  in Political Science 

90 30 60   30 Examen 

Exam 

3 

Discipline de orientare socioumanistică / Disciplines to socio-humanities orientation 

U.02.A.016 

 

Retorica  
Rhetoric 

90 

 

30 60 10  20 Examen 

Exam 

 

3 

 

U.02.A.017 Cultura comunicării interpersonale și 

organizaționale 
The culture of interpersonal and organizational 

communication 

Total semestrul II / Total  IInd Semester 900 360 540 130 120 110 7 30 

Total anul I / Total Ist Year 1800 750 1050 306 274 170 14 60 

ANUL II / / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 

Discipline fundamentale / Fundamental disciplines 

F.03.O.018 Teoria relaţiilor internaţionale 
International Relations Theory 

180 90 90 46 44  Examen 

Exam 

6 

F.03.O.019 Relaţii internaţionale occidentale după cel de-al 

doilea război mondial 
International Relations after WWII 

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

F.03.O.020 Relaţii internaţionale şi regimuri autoritare 
International Relations and Authoritarian Regimes  

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

Discipline de orientare spre specialitate / Oriented specialty disciplines 

S.03.O.021 Metode de cercetare în ştiinţele politice/relaţii 

internaţionale 
Research Methods in Political Science / International 

Relations 

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 

S.03.O.022 Modelul Organizaţiei Naţiunilor Unite 
Model United Nations 

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 
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Discipline de creare a abilităţilor şi competenţelor generale / Disciplines to create general skills and competencies 

G.03.O.023 Deontologie profesională 
Professional deontology 

90 30 60 16 14  Examen 

Exam 

3 

Discipline de orientare socioumanistică / Disciplines to socio-humanities orientation 

U.03.A.024 Construcția  europeană 
European construction 

90 

 

30 60 10 20  Examen 

Exam 

3 

 
U.03.A.025 Culturologia 

Cultorology 

Total semestrul III / Total  IIIrd Semester 900 390 510 192 198  7 30 

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER 

Discipline fundamentale / Fundamental disciplines 

F.04.O.026 Politica integrării europene 
European Integration Policy 

180 60 120 30 30  Examen 

Exam 

6 

Discipline de orientare spre specialitate / Oriented specialty disciplines 

S.04.O.027 Geopolitica 
Geopolitics 

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

S.04.O.028 Serviciul diplomatic şi consular 
Diplomatic and Consulat Service 

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

S.04.O.029 Religie şi relaţii internaţionale 
Religion and International Relations 

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

S.04.A.030 Relaţii internaţionale în Orientul Mijlociu 
International Relations of the Middle East 

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

S.04.A.031 Leaderism, relaţii internaţionale şi comunism 
Leadership,  International Relations and Communism 

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 

S.04.A.032 Leaderism și diplomație 
Leadership and diplomacy 

Total semestrul IV / Total IVth Semester 900 360 540 180 180  6 30 

Total anul II / Total IInd Year 1800 750 1050 372 378  13 60 

ANUL III / / IIIrd YEAR 

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER 

Discipline de orientare spre specialitate / Oriented specialty disciplines 

S.05.A.033 

 

Politici comparative în statele post-sovietice 
Comparative Politics of the Post-Soviet States  

150 60 90 30 30  Examen 

Exam 

5 

S.05.A.034 Politici comparative în Asia 
Comparative Politics of Asia 

S.05.A.035 Analiză de politică externă 
Foreign Policy Analysis  

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 

S.05.A.036 Politica externă a Republicii Moldova 
Foreign Policy of the Republic Moldova 

S.05.O.037 Politica externă a Uniunii Europene 
Foreign Policy of the European Union 

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 

S.05.O.038 

 

NATO şi managementul securităţii internaţionale 
NATO and International Security Management 

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 

S.05.A.039 

 

Negocieri internaţionale 
International Negotiations  

Negociere în Business/ Negotiations in Business 

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 

S.05.A.040 

 

Etichetă şi protocol internaţional 
International Etiquette and Protocol 

S.05.A.041 

 

Eticheta businessului international 
International Business Etiquette 

 Stagiu de documentare şi cercetare în afacerile 

externe 
Documentation and Research of Foreign Affairs 

Internship   

270  270    Examen 

Exam 

9 

Total semestrul V / Total Vth Semester 900 300 600 150 150  6 30 

SEMESTRUL VI 

Discipline de orientare spre specialitate / Oriented specialty disciplines 

S.06.A.042 Diplomaţie publică 
 Public Diplomacy 

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 

S.06.A.043 Diplomaţie comercială şi business international 
Commercial Diplomacy and International Business 

S.06.A.044 Controlul armelor şi securitatea internaţională 
Arms Control and International Security  

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 

S.06.A.045 Terorismul international 
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 International Terrorism 

S.06.A.046 Serviciile de informaţii străine şi sisteme de 

securitate 
Foreign Intelligence and Security Systems  

120 60 60 30 30  Examen 

Exam 

4 

S.06.A.047 Serviciile secrete în businessul internaţional şi 

practici de Securitate 
International Business Intelligence and Security Practices 

 Stagiu profesional în politica externă 
Foreign Policy Internship 

150  150    Examen 

Exam 

5 

M2.05-

06.A.048-053 

Modul la alt domeniu de formare profesională*  900      Examene 

Exams 

30 

 Practica de licență 
Licence practice 

120  120    Examen 

Exam 

4 

 Examene de licenţă 
Licence exams 

270  270    Examene 

Exams 

9 

Total semestrul VI / Total VIth Semester 900 180 720 90 90  7 30 

Total anul III / Total IIIth Year 1800 480 1320 240 240  13 60 

Total 5400 1980 3420 918 892 170 40 180 

         

G.01.O.054 Limba română3  
Romanian language 

90 30 60   30 Examen 

Exam 

3 

G.02.O.055 Limba română4   
Romanian language 

90 30 60   30 Examen 

Exam 

3 

G.01.O.056 Educație fizică 
Physical Education 

30  30    Colocviu 

Colloquium 

 

G.02.O.057 Educație fizică 
Physical Education 

30  30    Colocviu 
Colloquium 

 

 

DISCIPLINE DE ORIENTARE CĂTRE ALT DOMENIU LA CICLUL II (RELAȚII INTERNAȚIONALE)  

/ DISCIPLINES OF ORIENTATION TO OTHER FIELD OF CYCLE II (INTERNATIONAL RELATIONS)5  

STAGIILE DE PRACTICĂ 

Nr.o. Stagiile de practică Sem. Nr.săpt./ ore Perioada Nr. de credite 

1 Stagiu de documentare şi cercetare în afacerile 

externe/ Documentation and Research of 

Foreign Affairs Internship   

V 5 / 270 Noiembrie-decembrie 9 

2 Stagiu profesional în politica externă VI 3 / 150 Martie  5 

3 Practica de licență VI 2 / 120 Aprilie 4 

 Total  10/540  18 

 
2 Sunt propuse studenților care optează pentru un program de master în alte domenii. 
3 Sunt propuse studenților din grupele alolingve 
4 Sunt propuse studenților din grupele alolingve 
5 Sunt propuse studenților de la alte specialități, care optează pentru un program de master în științe ale educației 

Cod 

Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 

Title of the course/module  

Total ore 

Total number of hours 

Număr de ore pe 

tipuri de activități 

Number of hours by 

types of activity 

Forma de 

evaluare 

Form of 

evaluation 

Nr. 

credite 

Nr. of 

credits 
Total Contact direct 

Direct contact 

Studiu 

individual 

Individual study C S L/P 

M.05.A.001 Introducere în ştiinţe politice: relaţii 

internaţionale  
Introduction to Political Science: 

International Relations 

150 60 90 30 30  Examen 
Exam 

5 

M.05.A.002 Teoria și istoria diplomației 
Theory and history of diplomacy 

150 60 90 30 30  Examen 
Exam 

5 

M.05.A.003 Teoria relaţiilor internaţionale 
International Relations Theory 

150 60 90 30 30  Examen 
Exam 

5 

M.06.A.004 Politica integrării europene 
European Integration Policy 

150 60 90 30 30  Examen 
Exam 

5 

M.06.A.005 Geopolitica 

Geopolitics 

150 60 90 30 30  Examen 
Exam 

5 

M.06.A.006 Analiză de politică externă 
Foreign Policy Analysis 

150 60 90 30 30  Examen 
Exam 

5 

 Total 900 360 540 180 180  6 30 
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DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE 

Cod 

Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 

Title of the course/module  

Total ore 

Total number of hours 

Număr de ore pe 

tipuri de activități 

Number of hours by 

types of activity 

Forma de 

evaluare 

Form of 

evaluation 

Nr. 

Credite 

Nr. of 

credits 

Total Contact 

direct 

Direct 

contact 

Studiu 

individual 

Individual 

study 

C S L/P 

  

L.01.A.001 Bazele bibliologiei 

Basic Knowledge of Bibliography 

90 30 60 16  14 Examen 

Exam 

3 

L.01.A.002 Modul sănătos de viață 
Healthy way of living 

90 30 60 16  14 Examen 

Exam 

3 

L.02.A.003 Securirtatea muncii 
Work safety 

90 30 60 16 
 

14 Examen 

Exam 

3 

L.02.A.004 Protecția civilă 
Civil protection 

90 30 60 16 
 

14 Examen 

Exam 

3 

L.03.A.005 Protecția familiei 
Family protection 

90 30 60 16 14  Examen 

Exam 

3 

L.03.A.006 Genurile: opţiuni pentru egalitate 

Gender: Options for Equality 

90 30 60 16 14  Examen 

Exam 

3 

L.04.A.007 Influența socială 
Social influence 

90 30 60 16 14 
 

Examen 

Exam 

3 

L.04.A.008 Teorii sociologice contemporane 
Modern Sociological Theories 

90 30 60 16 14  Examen 

Exam 

3 

L.05.A.009 Corespondenţă oficială şi de afaceri 

Official and Business Communication 

90 30 60 16  14 Examen 

Exam 

3 

L.05.A.010 Imaginea persoanei 
Personal Image 

90 30 60 16 14 
 

Examen 

Exam 

3 

PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC 

PLAN FOR THE PSYCHOPEDAGOGIC MODULE 

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Număr de ore 

pe tipuri de 

activități 

Forma 

de 

evaluare 

Nr 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

ANUL II 

SEMESTRUL III 

F.03.O.001 Fundamente ale psihologiei 

Basics of Psychology 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.03.O.002 Etica pedagogică 

Ethics in Pedagogy 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.03.A.003 

 

S.03.A.004 

Psihologia vârstelor şi a dezvoltării 

Ages and Developmental Psychology 

Psihologia personalităţii 

Psychology of Personality 

120 30 90 16 14  Examen 4 

 Total sem. 3 330 90 240 48 42  3 11 

SEMESTRUL IV 

F.04.O.005 Pedagogie 

Pedagogy 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.04.O.006 Educaţia incluzivă 

Inclusive Education 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.04.A.007 

 

S.04.A.008 

Tehnologii educaţionale 

Educational Technologies 

Teoria şi metodologia curriculumului 

Curriculum Theory and Methodology 

90 30 60 16 14  Examen 3 

 Practica pedagogică 1 – activități 

extracurriculare 

Pedagogical practice 1 - 

extracurricular activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 4 750 90 660 48 42  4 25 

Total anul II 1080 180 900 96 84  7 36 
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ANUL III 

SEMESTRUL V 

S.05.A.009 

 

S.05.A.010 

Teoria şi metodologia evaluării 

Evaluation Theory and Methodology 

Managementul clasei 

Class Management 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.05.A.011 Didactica generală și a specialității 

,  

180 60 120 30  30 Examen 6 

 Total sem. 5 270 90 180 46 14 30 2 9 

SEMESTRUL VI 

 Practica pedagogică 2 – activități 

curriculare 

Pedagogical practice 2 - curricular 

activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 6 450  450    1 15 

Total anul III 720 90 630 46 14 30 3 24 

Total 1800 270 1530 142 98 30 10 60 

EXAMENE DE LICENŢĂ 

N. d / o Denumirea activităţii Perioada 

1. Susţinerea proiectului/tezei de licenţă și examenului iuntegrat: Cercetare teoretico-aplicată în 

Relații Internaționale 
Supporting the undergraduate project / thesis and integrated exam: theoretical and applied research in 

International Relations 

Mai-iunie 

May-June 

PONDEREA RECOMANDATĂ A UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂTĂMÂNT PENTRU CICLUL I, 

LICENȚĂ (PROGRAM DE 180 ECTS) / The components’ share of the Program of study 

Structura 

formativă, gradul 

de oblligativitate 

Componenete creditate Ponderea recomandată în Plan-

cadru (180 credite) 

În %% (minim-maxim) 

Recommended share in the 

Program-framework (180 

credits). In %% (minim-maxim) 

Ponderea creditelor 

în planul de studii 

(în %%) 

The share of credits 

in the program of 

studies (in %%) 

Nr. credite % Nr. credite % 

Obligatoriu Trunchi comun 36 - 63 20-35 63 35 

Unităţi de curs / module fundamentale (F) 

Unităţi de curs / module de creare a 

abilităţilor şi competenţelor generale (G) 

9 - 18 5-10 13 7 

Opțional Unităţi de curs / module de orientare socio-

umanistică (cod U) 

9 - 18 5-10 12 7 

Obligatoriu și 

opțional 

Traseul idividual 54 -72 30-40 65 36 

Unităţi de curs / module de orientare spre 

specialitatea de bază (S) 

Obligatoriu Stagii de practică 18 - 22 10-12 18 10 

La decizia senatului Examenul și/sau teza/proiectul de licență 9 - 18 5-10 9 5 

Total  180 100% 180 100% 

Extracurricular – în afara orarului de bază 

La liberă alegere Minimul curricular iniţial pentru 

un alt domeniu la ciclul II (M) 

30 ECTS 30 ECTS 

La liberă alegere Modulul psihopedagogic 60 ECTS 60 ECTS 

NOTĂ EXPLICATIVĂ  

Concepţia formării specialistului 

Planul de studii la specialitatea Relaţii internaţionale oferă studentului posibilitatea de a se iniţia în 

problematica afacerilor internaţionale. Viitorul specialist obţine cunoştinţe despre relaţiile internaţionale în diverse 

epoci istorice (anul I) – programul de studii focusându-e cu precădere asupra dimensiunilor diplomatică, 

economică, regională, de securitate a relaţiilor internaţionale. În anul II studentul se familiarizează cu subiectele-

cheie ale relaţiilor internaţionale contemporane, cu specificul relaţiilor internaţionale în diverse regimuri politice şi 

regiuni, dar şi cu practicile serviciului diplomatic şi consular. După studierea cursurilor de bază, orientative în 

domeniu, studentul are posibilitatea, în anul III, să aleagă disciplinele care îi permit specializarea pe o filieră mai 

îngustă a relaţiilor internaţionale: Diplomaţie, politică externă şi securitate internaţională, Diplomaţie economică 

şi business internaţional  şi Globalizare şi regionalism. Studenţii care doresc să urmeze o carieră în sistemul 

învăţământului au posibilitatea de a studia modulul psiho-pedagogic. 
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Scopul programului de studiu. Programul de studii îşi propune formarea specialiştilor înalt calificaţi şi 

competitivi, capabili să reuşească atât pe piaţa naţională cât şi internaţională. Programul este conceput spre a oferi o 

pregătire temeinică celor care vor să se iniţieze, să obţină cunoştinţe, să capete abilităţi profesionale şi să conducă 

cercetări individuale pe teme importante din istoria sau actualitatea relaţiilor internaţionale – cooperare şi conflict, 

rolul religiilor, a politicilor de gen în relaţiile internaţionale, negocieri şi protocol diplomatic - şi să urmeze ulterior 

un program de masterat în acelaşi domeniu de formare profesională sau domenii conexe, care le-ar permite 

extinderea ariilor de activitate. Programul este o pistă de lansare pentru cei care vor să urmeze o carieră în 

guvernare, politică externă şi afaceri internaţionale. 

Caracteristicile programului de studiu. În conformitate cu concepția generală și scopul programului de 

studiu, pregătirea specialiștilor în Relaţiile Internaţionale care face parte din domeniul general de studiu Ştiinţe 

Politice, vizează interacţiunea dintre actorii dreptului internaţional – statele, utilizînd metode şi concepte proprii 

ştiinţelor sociale, economice şi dreptului. Pregătirea în cadrul domeniului Relaţiilor Internaţionale este menită să 

asigure unicitatea unei ştiinţe prin care interacţiunea dintre state este studiată din perspective multidisciplinare, 

generînd o viziune teoretică şi praxiologică asupra sistemului internaţional. 

Interesul pentru conceptul de „relaţii internaţionale” este deosebit pentru Republica Moldova ţinînd cont de 

faptul că statul nostru face eforturi pentru a se afirma pe arena internaţională. În acest context, misiunea 

domeniului de formare profesională Relaţii Internaţionale constă în pregătirea unor specialişti calificaţi, capabili 

să efectueze practic munca diplomatică de reprezentare şi promovare a intereselor statului, precum şi realizarea 

unei analize a relaţiilor interstatale. Specificul domeniului de formare constă în aplicarea teoriilor relaţiior 

internaţionale la condiţiile istorice, geografice, politice ale Republicii Moldova, astfel încît specialiştii să cunoască 

foarte bine realităţile din ţara lor. Domeniul Relaţiilor Internaţionale, prin esenţa sa, asigură apelul la cadrul 

interdisciplinar de pregătire. Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învăţămînt 

care cuprinde următoarele categorii de module: a) Module care asigură o pregătire generală în domeniile 

politologie, istorie, sociologie, comunicare şi sînt menite să formeze competenţe sistemice aplicabile atît 

domeniului, cît şi activităţii practice profesionale a absolventului; b) Module care asigură pregătirea teoretică de 

specialitate poziţionate în anii I şi II (Teoria relaţiilor internaţionale, Teoria şi istoria diplomaţiei, Istoria relaţiilor 

internaţionale, Actualitatea internaţională), care au ca obiectiv formarea competenţelor specifice domeniului; c) 

Module cu caracter practic-operaţional şi de aplicabilitate curentă distribuite în anii II şi III (cu disciplinele: 

Politica externă a Republicii Moldova, Organizaţii internaţionale, Aspecte practice în cercetarea relaţiilor 

internaţionale, Relaţii economice internaţionale, Geopolitica, Protocol, ceremonial şi etică diplomatică, Probleme 

actuale ale Uniuni Europene, Cultura şi civilizaţia europeană, Globalistica, Teoria şi practica comunicării în 

relaţiile internaţionale), care vin să formeze competenţe ce ţin de aplicarea cunoştinţelor obţinute.  

Planul de învăţămînt elaborat pentru ciclul I Licenţă cuprinde toate disciplinele care constituie un minim 

prevăzut pentru această specialitate, precum şi alte discipline menite să completeze pregătirea generală sau de 

specialitate a viitorilor specialişti în Relaţiile Internaţionale. Studenţii sînt organizaţi astfel, încît pregătirea 

teoretică şi practică să fie cît mai eficientă şi legată de cerinţele pieţii muncii, provocărilor globalizării şi 

procesului de integrare europeană, bazîndu-se pe studiile teoretico-analitice, analiza experienţei internaţionale şi 

standardelor europene.  

• Aplicarea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor, a unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 

situaţii-problemă din domeniul relaţiilor internaţionale, în condiţii de asistenţă calificată. 

• Comunicarea orală, scrisă şi cu suport electronic, în limba programului de studii şi într-o limbă de 

circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate.  

• Cultivarea sentimentului demnităţii în stabilirea relaţiilor interpersonale la nivelul colectivului 

profesional, comunităţii naţionale sau internaţionale. 

• Argumentarea propriei poziţii în luarea unei decizii profesionale ce ţine de domeniul relaţiilor 

internaţionale. 

• Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare şi conştientizarea motivaţiilor 

extrinseci si intrinseci ale învăţării continue. 

Angajabilitatea absolvenților. Titlul de licenţiat în Ştiinţe sociale și comportamentale, specialitatea Relaţii 

internaţionale oferă deţinătorului acestuia posibilitatea de a activa în sectorul public şi privat; instituţii de guvernare 

locală şi de stat; misiuni diplomatice; organizaţii regionale şi internaţionale; asociaţii şi organizaţii non-profit; 

partide politice şi mişcări sociale; în domeniul cercetării, predării; analizei, consultanţei; jurnalism etc. Absolventul 

studiilor de licenţă în relaţii internaţionale poate fi:agent consular, specialist în cadrul structurilor statale de profil, 

asistent comentator politic, asistent expert analist, asistent consultant în direcția relații externe, asistent proiecte în 

cadrul programelor internaționale, responsabil sector protocol în cadrul companiilor străine. 

Formarea ulterioară a absolvenților. Absolvenții programului de licență pot urma un program de masterat în 

acelaşi domeniu de formare profesională sau domenii conexe, care le-ar permite extinderea ariilor de activitate. 
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Programul este o pistă de lansare pentru cei care vor să urmeze o carieră în guvernare, politică externă şi afaceri 

internaţionale.  

Abordări pedagogice ale programului. În predare/învăţare se pune accent pe strategiile didactice interactive, 

paradigmele activ-participative şi interpretative, bazate pe principiile constructivismului şi diferenţierii pedagogice:   

deplasarea accentului de la activitatea de predare spre cea de învăţare, centrată pe student;  reconsiderarea rolului 

profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de învăţare în care sunt implicaţi studenţii; conştientizarea 

studenţilor cu privire la necesitatea participării active la planificarea şi gestionarea propriului traseu educaţional; 

diferenţierea demersurilor didactice în raport cu diferitele stiluri de învăţare. În conformitate cu aceste principii sunt 

utilizate metode tradiţionale: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, a observării; lucrul cu 

manuale şi sursele bibliografice; exerciţiu; algoritmizare; modelare didactică; problematizare, dar şi moderne: 

activitate în echipă, mozaic, fishbowl, turul galeriei, simularea de caz/situaţie, interviu/argument în trepte, 

brainstorming/tehnica ciorchinelui, metoda cubului, Frisco, SINELG, ştiu-vreau să ştiu-am aflat, asociaţiile libere, 

”piramida”, studiul de caz etc. Planul de învățământ prevede realizarea proiectelor de cercetare/aplicate în grup şi 

individual, lectura textelor de specialitate dirijată, întocmirea de referate la teme şi alte activităţi supervizate. În 

predare/învăţare se alocă o atenţie deosebită formării de abilităţi, care se realizează în cadrul lecţiilor practice/de 

laborator, a stagiilor de profesionalizare şi lucrului individual ghidat al studenţilor. În cadrul activităţilor extraplan 

sunt organizate seminare, traininguri, work-shopuri cu alocarea de credite extracurriculare. 

Metode de evaluare. Aptitudinile şi achiziţiile de cunoştinţe ale studenţilor la fiecare disciplină sunt evaluate 

pe parcursul semestrului prin aplicarea a două teste de verificare, şi/sau prin întocmirea portofoliului, şi/sau prin 

realizarea unui proiect, şi/sau prin participarea la lecţiile practice şi seminarii cu expuneri, în final fiind realizat un 

examen oral sau scris.  Verificarea pe parcurs are drept scop acumularea a minim două note pe semestru la 

disciplină. 

Studenţii pot prezenta probele de verificare a cunoştinţelor în cadrul orelor de curs, precum şi în orele suplimentare, 

prevăzute pentru consultaţii individuale, în conformitate cu planul individual al cadrului didactic. Numărul de 

absenţe la curs în proporţie care depăşeşte 20% la orele teoretice şi 10% - practice serveşte drept temei pentru 

neadmiterea studentului la proba finală – examenul la disciplină. Studentul poate recupera absenţele în orele 

suplimentare de consultație ale cadrului didactic, fixate în programul catedrelor. Recuperarea absenţelor şi 

admiterea la examen la disciplină se realizează în conformitate cu prevederile regulamentare interne.Acumularea de 

note pe parcursul semestrului şi demonstrarea unei atitudini serioase faţă de formarea teoretică şi practică la 

disciplină nu exclude parcurgerea examenului final de către studenţi. Restanţele la disciplinele/modulele de studiu 

se susţin pe parcursul sesiunilor de reexaminare. Promovarea la următorul an universitar se efectuează doar atunci, 

când studentul a validat toate cursurile din anii de studiu anteriori. Cu toate acestea, studentul care nu a validat 

complet un semestru (are nu mai mult de trei restanţe la planul de studiu), poate fi promovat condiţionat, cu 

condiţia susţinerii restanţelor în cadrul sesiunilor de reexaminare. Numărul mare de restanţe poate servi drept temei 

pentru repetarea semestrului / a anului de studiu, sau pentru stoparea statutului de student. Pentru a fi admis la 

examenul de licenţă, studentul trebuie să valideze complet planul de studii, adunînd câte 60 de credite academice 

pentru anii I şi II, şi 51 – pentru anul III. 

Pentru a căpăta titlul de licențiat studentul trebuie să susțină proiectul/teza de licență și un examen integrat, pentru 

care se alocă 9 credite, în total acumulând 180 de credite transferabile. 

Competenţe-cheie dezvoltate în program   

Competenţe profesionale: 

- Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale relaţiilor 

internaţionale. 

- Utilizarea corectă a terminologiei, conceptelor, teoriilor, reglementărilor şi legislaţiei din domeniul 

relaţiilor internaţionale în activitatea şi comunicarea profesională şi de cercetare. 

- Interpretarea, elaborarea şi utilizarea teoriilor relaţiilor internaţionale contemporane. 

- Explicarea legităţilor, proceselor şi fenomenelor relaţiilor internaţionale la nivel local, regional şi global. 

- Identificarea şi argumentarea relaţiilor cauzale dintre componente, procese şi fenomene ale relaţiilor 

internaţionale. 

- Planificarea şi susţinerea argumentelor în vederea soluţionării unor probleme practice în domeniul 

relaţiilor internaţionale 

- Evaluarea şi pronosticarea perspectivelor dezvoltării relaţiilor internaţionale în diferite regiuni ale 

planetei. 

- Accesarea, selectarea şi sistematizarea informaţiilor cu privire la relaţiile internaţionale prin intermediul 

sistemelor informaţionale de comunicaţii. 

- Elaborarea proiectelor, propunerilor, metodelor, mecanismelor de realizare a politicii externe a 

Republicii Moldova. 

- Demonstrarea capacităţilor de a lua decizii la nivele operaţionale şi tactice. 
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- Elaborarea, planificarea, realizarea şi evaluarea proiectelor, metodelor şi mecanismelor de aplanare a 

conflictelor internaţionale şi locale.  

- Comunicarea informaţiilor, ideilor,  problemelor şi soluţiilor cu privire la relaţiile internaţionale şi 

problemelor contemporane ale specialiştilor şi nonspecialiştilor. 

- Identificarea necesităţilor de studiu în dependenţă de finalităţile activităţii profesionale. 

Competenţe transversale 

- Aplicarea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor, a unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 

situaţii-problemă din domeniul relaţiilor internaţionale, în condiţii de asistenţă calificată. 

- Comunicarea orală, scrisă şi cu suport electronic, în limba programului de studii şi într-o limbă de 

circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate.  

- Cultivarea sentimentului demnităţii în stabilirea relaţiilor interpersonale la nivelul colectivului 

profesional, comunităţii naţionale sau internaţionale. 

- Argumentarea propriei poziţii în luarea unei decizii profesionale ce ţine de domeniul relaţiilor 

internaţionale. 

- Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare şi conştientizarea motivaţiilor 

extrinseci si intrinseci ale învăţării continue. 

Finalităţi de studiu 

La finalizarea acestui program de studii studentul va: 

 Cunoştinţe 

1.1 cunoaşte ideile de bază şi conceptele-cheie ale şcolilor avansate de gândire şi analiză în domeniul istorie şi 

teoriei relaţiilor internaţionale, printre care: diplomaţie, politică externă, geopolitică, securitate 

internaţională, business internaţional, organizaţii internaţionale, politici comparate etc.; 

1.2 înţelege cum funcţionează sistemul global şi identifica subiectele majore din sistemul relaţiilor 

internaţionale, diferenţele existente între state, regiuni, politici etc.; 

1.3 analiza critic, explica, interpreta şi compara procese, evenimente şi practici din sistemul relaţiilor 

internaţionale; 

1.4 explica legităţile, procesele şi fenomenele relaţiilor internaţionale la nivel local, regional şi global. 

 Abilităţi 

2.1 aplica cunoştinţele acumulate şi utiliza priceperile de analiză şi tehnicile de negociere  în diverse contexte şi 

situaţii, vizând lucrul în echipă, comunicarea interpersonală, luarea deciziilor etc.; 

2.2 produce şi dezvolta idei – soluţii pentru probleme de ordin naţional, regional şi/sau internaţional, cum ar fi 

spre exemplu soluţii de compromis pentru crize interstatale, de preîntâmpinare a escaladării unor conflicte 

etc.;  

2.3 comunica informaţii, idei, judecăţi diverselor tipuri de auditoriu, aplicând principiile obiectivităţii, atitudinii 

tolerante, cooperării; 

2.4 identifica şi argumenta relaţiile cauzale dintre componente, procese şi fenomene ale relaţiilor internaţionale; 

2.5 planifica şi susţine argumente în vederea soluţionării unor probleme practice în domeniul relaţiilor 

internaţionale 

2.6. poseda capacităţi de muncă în echipă şi de organizare a relaţiilor interpersonale. 

 Competenţe 

3.1 întreprinde independent cercetări şi activităţi de pregătire pentru angajare în câmpul muncii sau continuarea 

studiilor la ciclul masterat, autoevaluându-se în formarea profesională; 

3.2 asuma roluri şi funcţii de gestionare a activităţilor în grupuri; 

3.3 lucra autonom şi responsabil, autoorganizându-se şi gestionând raţional timpul. 

3.4 accesa, selecta şi sistematiza informaţii cu privire la relaţiile internaţionale prin intermediul sistemelor 

informaţionale de comunicaţii. 
 

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU ALE PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR DE CURS 

Cod 

Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 

Title of the course/module  

Finalități de studii 

De cunoștințe De abilități De competențe 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 

F.01.O.001 Introducere în ştiinţe politice și relaţii 

internaţionale  

Introduction to Political Science and 

International Relations 

+ + +  
  

+ +  + + + + 

F.01.O.002 Teoria și istoria diplomației 

Theory and history of diplomacy 

+ + +  
  

+ +  + + + + 

F.01.O.003 Modul: Guvernare şi relaţii internaţionale în 

Antichitate și Evul Mediu  

+ +   + +    + + + + 
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Module: Government and International Relations 

in Antiquity and Medieval Era 

F.01.O.004 Modul: Guvernare şi relaţii internaţionale în 

spațiul românesc în perioada antică și 

medievală 

Module: Government and International Relations 

in Romanian space in Antiquitiy and Medieval 

Era 

+ +  
 

+ + +   + + + + 

G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi 

terminologie specializată 

Foreign Language: General Notions and 

Special Terminology 

+   +   
 

+  + + + + 

U.01.A.006 

 

U.01.A.007 

Bazele antreprenoriatului 

Basic Knowledge of Entrepreneurship  

+   + + +    + + + + 

Leadership și managementul capitalului uman 

Leadership and human capital management 

+   + + +    + + + + 

U.01.A.008 

 

U.01.A.009 

Bazele statului și dreptului 

Basic Knowledge of the State and the Law 

+ + +  
 

+ 
 

+  + + + + 

Filosofie. Probleme filosofice ale ştiinţelor 

socioumanistice 

Philosophy: Philosophy Issues in Socio 

Humanistic Science 

+ + +  
 

+ 
 

+  + + + + 

F.02.O.010 Modul: Guvernare şi relaţii internaţionale în 

epoca modernă  

Module: Government and International 

Relations in the Modern Era 

+  +   + + + +  + + + 

F.02.O.011 Imperii, colonialism şi globalizare 

Empires, Colonialism and Globalization 

+  +   + + + +  + + + 

F.02.O.012 Guvernare şi relaţii internaţionale în perioada 

interbelică 

Government and International Relations in the 

Interwar Period 

+ + + + + + +   + + + + 

F.02.O.013 Diplomaţie şi politica externă în România 

interbelică 

Diplomacy and Foreign Policy in the Interwar 

Romania 

+  + + 
 

+ + +  + + + + 

G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată 

Foreign Language: Specialized  Translation 

+   +   +   + + + + 

G.02.O.015 Tehnologii informaţionale în psihologie 

Informational Technologies in Psychology 

  +   + + + + + + + + 

U.02.A.016 

 

U.02.A.017 

Retorica  

Rhetoric 

+   + + +    + + + + 

Cultura comunicării interpersonale și 

organizaționale 

The culture of interpersonal and organizational 

communication 

+   + + +    + + + + 

F.03.O.018 Teoria relaţiilor internaţionale 

International Relations Theory 

+  + + + +    + + + + 

F.03.O.019 Relaţii internaţionale occidentale după cel de-

al doilea război mondial 

International Relations after WWII 

+ 
 

+ + 
 

+ + +  + + + + 

F.03.O.020 Relaţii internaţionale şi regimuri autoritare 

International Relations and Authoritarian 

Regimes  

  + + + + + + + + + + + 

S.03.O.021 Metode de cercetare în ştiinţele politice/relaţii 

internaţionale 

Research Methods in Political Science / 

International Relations 

  + + + + +   + + + + 

S.03.O.022 Modelul Organizaţiei Naţiunilor Unite 

Model United Nations 

+ +    + +   + + + + 

G.03.O.023 Deontologie profesională 

Professional deontology 

+   + + +    + + + + 

U.03.A.024 Construcția  europeană 

European construction  

+   + + +    + + + + 

U.03.A.025 Culturologia 

Cultorology 

+   + + +    + + + + 

F.04.O.026 Politica integrării europene 

European Integration Policy 

+ 
 

+  + + 
 

 + + + + + 

S.04.O.027 Geopolitica 

Geopolitics 

+ +  + + + +   + + + + 

S.04.O.028 Serviciul diplomatic şi consular + 
 

 + + + +   + + + + 
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Aprobat la Şedinţa Catedrei Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, 21 februarie 2018 

Şef catedră, Tihonov Ludmila, dr., conf. univ. 

 

 

Aprobat la Consiliul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale Educației, 21 februarie 2018 

Decan, Rusnac Svetlana, dr., conf. univ. 
 

Diplomatic and Consulat Service 

S.04.O.029 Religie şi relaţii internaţionale 

Religion and International Relations 

+ +  + + + +   + + + + 

S.04.A.030 Relaţii internaţionale în Orientul mijlociu 

International Relations of the Middle East 

+ +  +  + +   + + + + 

S.04.A.031 Leaderism, relaţii internaţionale şi comunism 

Leadership,  International Relations and 

Communism 

+  +   + + + +  + + + 

S.04.A.032 Leaderism și diplomație 

Leadership and diplomacy 

+ + + + 
 

+ 
 

 
 

+ + + + 

S.05.A.033  Politici comparative în statele post-sovietice 

Comparative Politics of the Post-Soviet States  

+  + 
 

+ + +  + + + + + 

S.05.A.034 Politici comparative în Asia 

Comparative Politics of Asia 

  + + + + +  + + + + + 

S.05.A.035 Analiză de politică externă 

Foreign Policy Analysis  

  + +  + +  + + + + + 

S.05.a.036 Politica externă a Republicii Moldova 

Foreign Policy of the Republic Moldova 

 
 

+ +  + +  + + + + + 

S.05.O.037 Politica externă a Uniunii Europene 

Foreign Policy of the European Union 

  + +  + +  + + + + + 

S.05.O.038 

 

NATO şi managementul securităţii 

internaţionale 

NATO and International Security Management 

  + +  + +  + + + + + 

S.05.A.039  Negocieri internaţionale 

International Negotiations  

Negociere în Business/ Negotiations in Business 

  
+ +  + +  + + + + + 

S.05.A.040 

 

Etichetă şi protocol internaţional 

International Etiquette and Protocol 

  + +  + +  + + + + + 

S.05.A.041 

 

Eticheta businessului international 

International Business Etiquette 

  + +  + +   + + + + 

 
Stagiu de documentare şi cercetare în afacerile 

externe/ Documentation and Research of Foreign 

Affairs Internship   

  
+ +  + +   + + + + 

S.06.A.042 Diplomaţie publică 

 Public Diplomacy 

  + +  + +   + + + + 

S.06.A.043 Diplomaţie comercială şi business 

international 

Commercial Diplomacy and International 

Business 

  + +  + +   + + + + 

S.06.A.044 Controlul armelor şi securitatea 

internaţională Arms Control and International 

Security  

  + +  + +   + + + + 

S.06.A.045 Terorismul international 

 International Terrorism 

  + +  + +   + + + + 

S.06.A.046 Serviciile de informaţii străine şi sisteme de 

securitate 

Foreign Intelligence and Security Systems  

  + +  + +   + + + + 

S.06.A.047 Serviciile secrete în businessul internaţional şi 

practici de Securitate 

International Business Intelligence and Security 

Practices 

  + +  + +   + + + + 

 Stagiu profesional în politica externă 

Foreign Policy Internship 

  + +  + +   + + + + 

 Practica de licență 

Licence practice 

  + + 
 

+ + + + + + + + 

 Examene de licenţă 

Licence exams 

+ + + + + + + + + + + + + 


