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Centrul de Studii Europene
Scopul principal al Centrului de Studii Europene este de a servi drept suport în procesul
de cercetare și instruire în domeniul studiilor
europene. În cadrul Centrului, masteranzii sunt implicați în realizarea diverselor proiecte naționale și internaționale. Totodată, prin intermediul Centrului, masteranzii au posibilitatea de a obține burse de cercetare în Estonia și Georgia prin ,,Marie Curie Actions FP7”.

FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE,
ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

Şef Departament: V. Teosa, dr. hab., prof. univ.

Centrul de Studii Americane
Centrul a fost lansat în scopul promovării
culturii americane în Moldova. Este axat pe
dezvoltarea programelor educaționale care
favorizează schimbul intercultural. Totodată, organizează regulat diverse conferințe și mese rotunde cu profesori
și personalități notorii americane. Centrul acordă posibilitatea pentru masteranzi de a participa la desfășurarea
diferitor programe de studii în SUA. Dispune de o bibliotecă proprie din circa 2000 titluri care abordează cele
mai importante aspecte ale culturii, sistemului social și
politic din SUA.

Centrul Moldo
Moldo--Austriac
pentru Inițiative de Pace, Schimbări
Democratice și
Soluționarea Conflictelor
Centrul Moldo-Austriac pune accentul pe participarea și
implicarea civică a tinerilor în consolidarea democrației
din Republica Moldova. Totodată, oferă masteranzilor,
resurse bogate de instruire în domeniul studiilor de pace,
soluționare și managementul conflictelor. Centrul se află
într-o cooperare strînsă cu Reprezentanţa Hilfswerk Austria International în Republica Moldova și Centro Studii
Difensa Civile (Italia). Este parte component a ,,Peace
Scholars and Practitioners Network in the Republic of
Moldova”.

DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE
Departamentul Relații Internaționale a fost înființat la
5 septembrie 1995. În anul 2000, Departamentul a
lansat prima promoție de specialiști în domeniu.
În anul 2000 specialitatea Relații Internaționale a fost
acreditată și în 2006 a fost reacreditata. În 2003 în
cadrul Departamentului au fost deschise studiile de
Masterat, iar în 2005 lansate studiile de Doctorat.
Începînd cu anul 2005, pregătirea specialiștilor în
relațiile internaționale se desfășoară în conformitate cu
criteriile Procesului de la Bologna. La moment,
procesul de instruire, este asigurat de 23 de cadre
didactice, dintre care:



5 doctori habilitați, profesori universitari;



8 doctori-conferenţiari universitari;



1 doctor, lector superior;



9 lectori universitari, magiştri, doctoranzi.

Date de contact:
Adresa: or. Chişinău, str. Testimiţanu 18, bloc 6, MD-4027
Telefon: 0 (22) 79-71-22, e-mail: catedrari@yahoo.com
e-mail:admitereacri2014@gmail.com
Web: http://usm.md/frispa/V_RO/RI.htm

DEPARTAMENTUL
RELAŢII INTERNAŢIONALE
PROPUNE

OFERTA
PENTRU STUDII
UNIVERSITARE PRIN
MASTERAT

Specialitatea Studii Diplomatice

Specialitatea Studii Europene

Specialitatea Studii Americane

Limba de instruire: română sau rusă

Limba de instruire: română sau rusă și engleză (cu condiția formării grupei din minim 15 persoane).

Limba de instruire: engleza

Specializarea Studii Diplomatice reprezintă un masterat de profesie, necesar pentru aprofundarea cunoştinţelor în domeniul teoriei și practicii diplomatice.
Programul cuprinde discipline fundamentale (5),
de specializare (11), practica de specialitate şi teza
de master. Include următoarele discipline:






Rolul diplomaţiei practice în realizarea politicii
externe;
Diplomaţia parlamentară: teorie și practică;
Diplomaţia economică;
Prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor
internaţionale;

Programul este orientat spre pregătirea specialiştilor
care posedă cunoştinţe teoretice, capacităţi de analiză
şi explicare a relaţiilor internaţionale, abilităţi teoretico-practice din domeniul serviciului diplomatic şi
activităţii în cadrul organizaţiilor și proiectelor naționale/internaţionale.
Absolvenții programului Studii Diplomatice, pot
activa în cîmpul muncii în calitate de:
 specialist în cadrul structurilor statale de profil;
 funcţionar public;
 funcționar în serviciul diplomatic;
 cercetător ştiinţific;
 expert analist în probleme de politică externă şi
relaţii internaţionale;
 consultant în organizaţiile internaţionale;
 consultant proiecte/programe internaţionale;

Specializarea Studii Europene este un masterat de profesie,
orientat spre studierea aprofundată a problemelor și proceselor
europene. Accentul în special se pune pe studierea teoriei, filozofiei și experienței de integrare europeană.
Programul cuprinde discipline fundamentale (5), de
specializare (11), practica de specialitate şi teza de master.
Include următoarele discipline:







Sisteme politice europene;
UE în sistemul relaţiilor internaţionale;
Identitatea europeană probleme şi strategii actuale;
Analiza interdisciplinară în studiile europene;
Managementul Fondurilor UE;

Specializarea Studii Americane reprezintă un masterat de
formare profesională, axat pe studierea complexă a istoriei,
sistemului social-politic, filozofiei, științei și practicii politice
din SUA.
Programul este unul interdisciplinar, fiind lansat de către
Departamentul Relații Internaționale USM în comun cu
Centrul de Studii Americane. Are la bază discipline
fundamentale (6), de specializare (13), practica de
specialitate și teza de master. Include următoarele
discipline:





Teoria politică americană;
Politica externă a SUA în sec. 20 (istoria şi doctrine);
Dimensiuni social-politice ale societăţii americane
contemporane;

Absolvenții unor astfel de studii, beneficiază de avantajul de
formare profesională interdisciplinară care lărgește competențele profesionale, dar și sporește șansele de angajare/
mobilitate pe piața muncii.

Disciplinele sunt predate de profesori din SUA și USM. Absolvenții programului obțin calificativul final de expertanalist în studii americane.

Absolvenții specialității Studii Europene, au posibilitatea de a se angaja în următoarele instituții:
 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al

Pe piaţa muncii absolvenţii s-ar putea afirma în calitate de
funcţionari diplomatici, experţi, analişti în structurile statale
de profil, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, massmedia, fundaţii culturale, învăţământ superior etc.





Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova
Departamentele de integrare europeană ale instituțiilor de
stat ale Republicii Moldova
ONG-rile și proiectele naționale și europene în calitate de
expert și consultant.

Important!
Specialiştii Ciclului 1 (Licenţiat) vor putea intra în caz dacă
sunt absolvenţii următoarelor facultăţi: Relaţii Internaţionale, Istorie, Drept, Limbi şi Literaturi Străine, Litere, Jurnalism, Informatică, Științe Economice, Sociologie, etc

