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”Politica, o vocaţie şi o
profesie”, Max Weber

OFERTA EDUCATIONALĂ
Domeniul de formare profesională 0312 Științe Ca urmare a studiilor absolvenții au posibilitate de
Politice: Specialitatea Relații Internaționale.
angajare în calitate de:
Relații Internaționale a fost acreditată în anul 2000 și
reacreditată în anii 2006 şi 2018.
Studiile la specialitatea Relații Internaționale sunt
axate pe următoarele finalități: Pregătirea specialiştilor
în domeniul relaţiilor internaţionale care dețin:
cunoştinţe teoretice, capacităţi de analiză şi explicare
a relaţiilor internaţionale, abilităţi teoretico-practice
în domeniul serviciului diplomatic şi activităţii în
cadrul organizaţiilor internaţionale; Posedarea la
nivel profesional a două limbi străine.

•
•
•
•

Expert/Analist/ Consilier politic
Specialist în politici electorale şi tehnologii
electorale,
Consultant proiecte în cadrul programelor ONG şi
organizaţiilor internaţionale;
Cercetători şi profesori universitari etc.

Domeniul de formare profesională 0400 Științe
Administrative: Administrație publică.

Ca urmare a studiilor absolvenții pot activa în câmpul Programul are drept finalitate pregătirea cadrelor
muncii în calitate de:
calificate pentru administraţia publică, capabile să
susţină procesele transformatoare din societate şi să
• Specialist în cadrul structurilor statale de profil;
implementeze tehnologiile moderne de guvernare;
• Asistent comentator politic;
dezvoltarea unor personalităţi integre, proactive şi
• Responsabil sector protocol în cadrul companiilor competente profesional; asigură o armonioasă unificare
străine;
a cunoştinţelor teoretice cu abilităţile practice potrivit
• Funcționar în serviciul diplomatic;
cerinţelor deontologiei funcţiei publice; să formeze
• Cercetător ştiinţific;
noua generaţie de funcţionari publici capabili să lucreze
• Consultant proiecte/programe internaţionale și în în interesul cetăţeanului.
organizaţii internaţionale;
Absolvenții pot activa în câmpul muncii în calitate de:
Domeniul de formare profesională 0312 Științe
Politice : Specialitatea Politologie
• Specialist în domeniul resurselor umane; manager
de proiecte în administraţia publică;
Programul are drept finalitate pregătirea specialiștilor • Specialist în domeniul relaţiilor publice; referent în
în domeniul politic prin analiza, evaluarea și
probleme administrative;
prognozarea proceselor și fenomenelor politice din • Specialist în domeniul organizării şi gestionării
lume și din Republica Moldova.
serviciilor publice;.
Programul își propune să formeze competențe de
lidership politic, prin învățarea stilurilor eficiente de
conducere; formarea managerilor politici cu capacități
de planificare și adoptare a deciziilor, angajați în
sprijinul cetățeanului și slujba binelui comun.

