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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, iar în 2006 şi 2018 a fost reacreditată. 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 

standardele Procesului de la Bologna. Din 2016, sunt  
organizate studii cu frecvență redusă. La moment, 
procesul de instruire, este asigurat de peste 30 de 

cadre didactice, dintre care:  

6 Doctori habilitaţi, profesori universitari; 

6 Doctori conferenţiari; 

3 doctori; 

5 lectori; 

DEPARTAMENTUL 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 
 

PROPUNE 
 

OFERTA 

PENTRU STUDII 

UNIVERSITARE LICENȚĂ 

   
 

C e n t r u l  d e  S t u d i i  E u r o p e n eC e n t r u l  d e  S t u d i i  E u r o p e n eC e n t r u l  d e  S t u d i i  E u r o p e n e       

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, studenții sunt implicați în realizarea 
diverselor proiecte naționale și internaționale. Totodată, 
prin intermediul Centrului, studenții au posibilitatea de a 
participă la proiectul Uniunii Europene ENACTED.  
 

Centrul de Studii AmericaneCentrul de Studii AmericaneCentrul 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 MoldoCentrul MoldoCentrul Moldo---Austriac Austriac Austriac    
pentru Inițiative de Pace, Schimbări pentru Inițiative de Pace, Schimbări pentru Inițiative de Pace, Schimbări    

Democratice și  Democratice și  Democratice și     
Soluționarea ConflictelorSoluționarea ConflictelorSoluționarea Conflictelor   

   
  Centrul Moldo-Austriac pune accentul pe 
participarea și implicarea civică a tinerilor în 

consolidarea democrației din Republica Moldova. Totodată, 
oferă studenților, 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 componentă ,,Peace Scholars and Practitioners 
Network in the Republic of Moldova”. 

CENTRE DE CERCETARE CENTRE DE CERCETARE CENTRE DE CERCETARE ȘI ȘI ȘI 

INSTRUIREINSTRUIREINSTRUIRE   

UNIVERSITATEA DE STAT DIN UNIVERSITATEA DE STAT DIN UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVAMOLDOVAMOLDOVA   

FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE,  

ŞTIINŢE POLITICE ŞI  ADMINISTRATIVE   

Şef Departament: C. EJOV, Dr., Conf. Univ. 

CARIERA TA, 
E ÎN MÎINELE  

TALE! 

Specialitatea RelaSpecialitatea RelaSpecialitatea Relațțții Internaii Internaii Internațțționaleionaleionale   
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Limba de instruire: română, rusă, engleză 

Programul de studii propus pentru ciclu I de pregăti-

re a specialistului în relaţii internaţionale, este format 

în baza cerinţelor europene ale procesului de la 

Bologna şi constă în studierea aspectelor teoretice şi 

practice ale  relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei. 

Obiectivele Programului de StudiuObiectivele Programului de StudiuObiectivele Programului de Studiu   

Complexitatea domeniului relaţiilor internaţionale se    

bazează pe prezenţa în planul de învăţămînt a cursurilor de 

pregătire generală (cunoştinţe aprofundate în 2 limbi străine 

precum şi tehnologii informaţionale), juridică (Dreptul   

Internaţional Public, Dreptul Constituţional, Drept Euro-

pean), economică (Economix, Relaţii economice internaţio-

nale), în domeniul ştiinţelor politice (Teoria politică, 

Stasiologia, Istoria gîndirii politice) şi de specialitate. 

OportunitOportunitOportunitățățăți de Angajare în Cîmpul Munciii de Angajare în Cîmpul Munciii de Angajare în Cîmpul Muncii   ConConConțțținutul Programului de Studiuinutul Programului de Studiuinutul Programului de Studiu   

 

Studiile la specialitatea ,,relatii internationale”, au 

ca finalitate, pregătirea specialiştilor în domeniul 

relaţiilor internaţionale, care poseda cunoştinţele 

teoretice, capacităţi de analiză şi explicare a relaţiilor 

internaţionale, abilităţi teoretico-practice din 

domeniul serviciului diplomatic şi activităţii în 

cadrul organizaţiilor internaţionale.  

Absolvenții programului, 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; 

 

Ce cursuri de specialitate se predau? 

 

 Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale   

 Teoria şi istoria diplomaţiei 

 Serviciul diplomatic şi consular  

 Globalistica şi Organizaţii internaţionale 

 Teoria şi practica negocierlorilor diplomatice  

 Geopolitica şi Politica externă a Republicii Moldova 

 Protocol şi ceremonial diplomatic, etc.  

Absolvenții au posibilitatea de a se angaja  

în următoarele instituții: 

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 

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. 

 

Admiterea se efectuează în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în instituţiile de învăţământ superior din 

Republica Moldova. 

Importanţa formării specialistului rezultă din: 

 necesitatea pregătirii cadrelor, care să corespundă 

cerinţelor pieţii muncii din Republica Moldova, 

provocărilor globalizării şi procesului de integrare 

europeană; 

 imperativul posedării studiilor teoretice, analitice 

şi aplicative în domeniul relaţiilor internaţionale; 

 orientarea spre tendinţele de modernizare a meto-

delor de activitate internaţională a instituţiilor de 

stat şi non-guvernamentale; 

 creşterea semnificativă a rolului factorului interna-

ţional în procesele ce se derulează la nivel naţional, 

regional şi local. 

Studenţii desfăşoară stagiul de practică în următoarele  

instituţii de profil: 

 Ministerul  Afacerilor  Externe şi  Integrării  Europene al 

Republicii Moldova  

 Parlamentul Republicii Moldova 

 Biroul pentru Reintegrare al Republicii Moldova 

 Ministerul Apărării al Republicii Moldova  

 Academia de Ştiinţă a Moldovei 

 CID NATO 

 Asociaţia pentru Politica Externă 

 Institutul de Politici Publice 

Forma de organizare a studiilor:  

învățămînt cu frecvență de zi și redusă 


