Calendarul universitar/graficul procesului de studii
Anul
de
studii
I
II

Activităţi didactice
Sem. I

Sem. II

01.09 –
15.12
01.09 –
15.12

01.02 –
25.05

Stagii de
practică

01.05–
05.06

Sesiuni de examinare
Iarnă

Vară

16.12– 24.12
09.01 – 22.01

26.05 –
09.06

Evaluarea finală

Vacanţe
Iarnă

Primăvară

Vară

25.12–08.01 Sărbătorile 10.06-31.08
23.01–1.01
de Paşti
Susţinerea tezei de
master
16.12 – 24.12

Cod

Planul de învăţământ pe semestre
Anul I de studii
Denumirea unităţii de curs

Total
(ore)

Inclusiv

Forme de
evaluare

Nr. de
credite

Contact
direct

Lucru
individual

150
150
150
150
150
150
900

30
30
30
30
30
30
180

120
120
120
120
120
120
720

Examen
Examen
Examen
Examen
Examen
Examen

5
5
5
5
5
5
30

150
150
150
150
300
900
1800

30
30
30
30
60
180
360

120
120
120
120
240
720
1440

Examen
Examen

5
5

Examen
Examen

5
5

Examen

10

Semestrul I
F.01.O.001
F.01.O.002
S.01.O.001
F.01.O.003
F.01.O.004
S.01.O.002

Relaţii şi drept internaţional
Securitate naţională şi internaţională şi doctrine politico–militare
Istorie şi artă militară 1
Leadership, comunicare şi relaţii civil militare
Fundamente ale ştiinţei militare şi cooperarea civil militară
Planificarea operaţiilor 1
Total semestrul I
Semestrul II

F.01.O.005 Studii de securitate şi apărate
S.01.O.003 Istorie şi artă militară 2
S.01.O.004 Planificarea operaţiilor 2
S.01.O.005 Operaţii întrunite

Stagiu de practică
Total semestrul II
Total anul I de studii

30
60

Anul II de studii
Semestrul III
Denumirea unităţii de curs

Total
(ore)

Pregătirea şi susţinerea tezei de master
Total pentru doi ani de studii

900
2700

Inclusiv
Contact
Lucru
direct individual
180
720
540
2160

Total credite ECTS:
Unităţi de curs fundamentale
Unităţi de curs de specialitate
Stagiu de practică
Teza de master

Semestrul
II

Cod

L.001
L.002

Nr.
1.
2.

Stagiul de practică
Nr. săptămâni/ore
5 săptămâni/60 ore contact direct, 240 ore lucru individual
Unităţi de curs la libera alegere
Denumirea unităţii de curs

Modul: Managementul crizelor, proiectelor şi programelor
Studii de apărare
Total

Forme de
evaluare

Nr. de
credite

Examen
10

30
90

90 credite
25 credite
25 credite
10 credite
30 credite

Perioada
01.05 – 05.06

Total
(ore)

Nr. de credite
10

Inclusiv
Contact
Lucru
direct individual

150
150
300

Elaborararea şi susţinerea tezei de master
Denumirea acivităţii
Perioada
Elaborarea tezei de master
01.09 – 24.12
Susţinerea tezei de master
16.12 – 24.12
Total

30
30
90

120
120
210

Forme de
evaluare

Nr. de
credite

Examen
Examen
2

5
5
10

Nr. de credite

30

NOTĂ EXPLICATIVĂ LA PROGRAMUL DE MASTER
„SECURITATE ŞI APĂRARE”
FACULTATEA DE COMANDĂ ŞI STAT MAJOR
Domeniul de studiu – 87 Militărie
Calificarea – Master în Militărie
Denumirea programului de master – Securitate şi Apărare
I. Argumentarea necesităţii programului de master. Programul de master „Securitate şi Apărare” se adresează unor categorii socioprofesionale foarte largi, printre care în primul rând evidenţiem persoanele, ce în virtutea funcţiilor ocupate, sunt antrenate în procesul de aplicare şi
de interpretare a securităţii şi apărării statului. Printre aceştia pot fi nominalizaţi militarii, poliţiştii, grănicerii, angajaţii diverselor ministere şi
departamente, politicieni, membrii organizaţiilor non-guvernamentale, deputaţi în Parlament, funcţionarii publici etc.
Necesitatea şi actualitatea unui program de master în securitate şi apărare este dictat de faptul că Republica Moldova şi-a ales vectorul european,
care la rândul său impune asigurarea securităţii statului în conformitate cu cerinţele internaţionale şi europene. Este cunoscut faptul că în condiţiile
intensificării relaţiilor internaţionale, sistemului de securitate a statului îi revine rolul principal în identificarea riscurilor, ameninţărilor şi
provocărilor, atît cu caracter militar, cît şi social (existente sau eventuale) la adresa securităţii naţionale, care reprezintă un instrument necesar şi
indispensabil în dirijarea unei lumi contradictorii şi, totodată, unice în procesul de globalizare. Drept exemplu incontestabil al creşterii rolului
securităţii şi apărării este semnarea în 2006 a Planului Individual de Parteneriat (IPAP) cu NATO, la care Republica Moldova şi-a asumat
angajamentul lansării Analizei Strategice a Apărării Naţionale.
Un argument forte pentru Republica Moldova constituie aspiraţiile de integrare europeană, implementarea cărora vor impune nişte cerinţe
rigide atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Acest fapt va duce la creşterea cerinţelor faţă de specialiştii de o înaltă calificare, care
trebuie să fie capabili să dea un răspuns adecvat provocărilor timpului. Printre aceştia se enumeră şi specialiştii în domeniul securităţii şi apărării.
Totodată, intensificarea cooperării la nivel regional, în egală măsură, va duce la creşterea cerinţelor faţă de specialiştii din domeniile date.
II. Obiectivul programului de master. Sarcina primordială a programului de master „Securitate şi apărare” constă în formarea specialiştilor
de înaltă calificare în domeniile securităţii şi apărării statului, care vor putea, atât prin intemediul activităţii ştiinţifice, cât şi prin cea practică să-şi
aducă contribuţia la dezvoltarea acestui sector a Republicii Moldova, ca stat bazat pe principiile democratice recunoscute de comunitatea europeană
şi cea internaţională în general, precum şi formarea specialiştilor capabili să conducă unităţi şi mari unităţi de nivel operativ, de asemenea ofiţeri de
stat major, capabili să desfăşoare activitatea în comandamentele de nivelele operativ şi strategic.
Ne aflăm în perioada în care au loc schimbările doctrinare, studierea cărora devine una din priorităţile programului de master „Securitate şi
apărare”. Programul dat reflectă problemele de bază în domeniul ştiintei militare, securităţii naţionale şi euroatlantice, dreptului internaţional
(public), strategiei şi geopoliticii, a managemetului crizelor şi al informaţiilor.
Pentru atingerea obiectivului propus, programul propune masteranzilor un studiu amplu, nu doar a prevederilor doctrinare, ci în mare măsură
bazat pe analiza practicilor statelor dezvoltate, a vecinilor precum şi a organismelor internaţionale.

Printre obiectivele propuse de program evidenţiem şi contribuirea la pregătirea unor specialişti care vor accelera procesul de implementare a
Strategiei Militare în structurile de forţe ale Republicii Moldova, precum şi elaborare doctrinelor specifice, în conformitate cu standardele şi valorile
europene.
III. Accesul la masterat. Programul de master „Securitate şi apărare” presupune atît accesul consecutiv, adică se referă studenţilor care au
absolvit ciclul I licenţă în domeniul Militărie, cît şi accesul non-consecutiv, care vizează înmatricularea studenţilor care au absolvit ciclul I licenţă
în alte domenii generale de formare profesională.
Accesul consecutiv se va efectua în baza diplomei de licenţă în militărie, iar accesul non-consecutiv – în baza diplomei de licenţă în
politologie, istorie, relaţii internaţionale, psihologie, economie, pedagogie, administraţie publică şi alte specialităţi umaniste sau reale, deţinătorii
cărora au acumulat cel puţin 30 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă pentru domeniul 87 Militărie. Astfel, candidaţilor
la programul de master ce vin din alte domenii de formare profesională, autorii programului de master le propun un modul de 30 de credite, pe care
aceştia le vor majora pe parcursul unui semestru suplimentar, după care vor putea să acceadă la conţinutul de bază a programului de master.
IV. Durata studiilor. Durata studiilor este de 18 luni (trei semestre) care prevăd acumularea a 90 credite transferabile. Semestrul I şi II sunt
destinate cursurilor fundamentale, cursurilor de specialitate şi stagiului de practică. Semestrul 3 este rezervat elaborării tezei de master.
V. Conţinutul şi organizarea programului de master.
Conform planului de învăţămînt, programul include modulele de:
 Discipline fundamentale;
 Discipline de specialitate;
 Discipline la libera alegere.
Trasee educaţionale: semestrul I şi II de studii la programul de master propus constituie un complex compus din discipline fundamentale (25
cerdite) şi de specialitate (25 credite) obligatorii. Semestrul I include şi un stagiu de practică (10 credite). Studiul la masterat include elaborarea
tezei de master, proces preconizat pentru semestrul III, cuantificat cu (30 credite).
Programul de master „Securitate şi apărare” poartă un caracter novator, dat fiind faptul că reflectă tendinţele actuale ale doctrinei şi practicii
securităţii statului, fiind un argument promt în promovarea ideii de integrare europeană a Republicii Moldova şi este axat pe elucidarea
competenţelor personale şi profesionale în domeniu. Programul este asigurat de specialişti experimentaţi, cu abilităţi în domeniu.
Sursele ştiinţifico-practice pentru asigurarea programului de master sunt puse la dispoziţia viitorilor masteranzi sub formă de publicaţii
ştiinţifico-didactice în formă tipografiată şi electronică. Fiecare profesor, ce asigură predarea cursurilor la programul de master, pune la dispoziţia
masterandului un disc didactic ce conţine toate materialele primare necesare masterandului.

VI. Pronostic referitor la amplasarea în câmpul muncii a absolventului programului de master „Securitate şi apărare”.
Absolventul programului de master „Securitate şi apărare” poate activa în diverse domenii ce ţin de domeniul securităţii şi apărarii statului. De
asemenea, pot ocupa funcţii specializate în departamentele centrale ale categoriilor de forţe armate, funcţii de expertiză şi consiliere, în cadrul
diferite instituţii din domeiul securităţii şi apărării şi funcţii de comandă în unităţi şi mari unităţi.
În plus, absolvenţii programului de master pot activa în cadrul societăţilor civile şi a organizaţiilor internaţionale, inclusiv integuvernamentale
şi non-guvernamentale.
VII. Finalităţi de studii. La finele programului de master propus, absolvenţilor li se va elibera actul de studii respectiv – diploma de master în
Militărie, care (conform descriptorilor de la Dublin):
1. Au dat dovadă de cunoştinţe şi competenţe, acumulate şi extinse în cadrul ciclului II, cunoştinţe ce prezintă baza conceptuală a
disciplinelor fundamentale în securitate şi apărare:
a) Posedă cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţei militare, geopoliticii şi geostrategiei, inclusiv aspectul teoretic şi practic;
b) Cunoaşte procedura şi specificul de formare a strategiilor atît militare, cît şi în alte domenii de securitate a statului;
c) Propun şi implementează forme şi metode de conlucrare între Strategia Militară şi Strategia de Securitate a statului, inclusiv analiza riscurilor şi
a ameninţărilor pe diferite domenii de apărare;
d) Posedă cunoştinţe şi competenţe de conducere a unităţilor şi marilor unităţi.
2. Pot să aplice cunoştinţele şi competenţele achiziţionate, abilităţile de soluţionare a problemelor în circumstanţe noi sau necunoscute în
cadrul unor contexte mai vaste sau multidisciplinare, caracteristice domeniilor securităţii şi apărării:
a) Se orientează abil în situaţii profesionale noi, inedite, aplicând competenţele acumulate prin implementarea soluţiilor manageriale şi de
leadership novatoare, ce necesită luarea deciziilor prin utilizarea cunoştinţelor extinse în domeniile de securitate şi apărare a statului;
b) În procesul de luare a deciziilor, realizează conexiunea dintre competenţele în domeniile securităţii şi apărării cu cele acumulate prin studierea
altor discipline din domeniul securităţii;
c) Extind competenţele achiziţionate şi matricele studiate asupra altor fenomene de ordin social, care survin în procesul de luare a deciziilor în
situaţii profesionale concrete;
d) Pot să aplice cunoştinţele şi competenţele de conducere a unităţilor şi marilor unităţi;
e) Pot să aplice cunoştinţele şi competenţele în activitatea structurilor de conducere de nivel operativ şi strategic.

3. Pot să aplice cunoştinţele în soluţionarea problemelor complexe, să formuleze opinii ce includ reflectarea responsabilităţii de ordin
social şi etic:
a) Pot determina natura riscurilor şi ameninţărilor la securitatea statului, iniţia propuneri referitor la utilizarea diferitor instrumente pentru
diminuarea consecinţelor acestora;
b) Ştiu a-şi asuma necondţionat responsabilitatea pentru obligaţiunile funcţionale ce le acumulează şi care sunt legate de competenţele în
securităţii şi apărării statului;
c) Se orientează printr-un efort intelectual sintetic în situaţii profesionale complexe, care solicită competenţele în domeniile securităţii statului,
inclusiv doctrinare şi praxiologice;
d) Îşi asumă responsabilitatea socială pentru deciziile luate în situaţii profesionale concrete, care necesită actualizarea cunoştinţelor şi
competenţelor în domeniul promovării ideii primatului securităţii, inclusiv a procesului de monitorizare a acesteia.
4. Pot formula concluzii în domeniile securităţii şi apărării statului, în baza cunoştinţelor achiziţionate în mod raţional, clar şi fără
ambiguităţi auditoriului de specialişti versaţi în domeniul respectiv:
a) Posedă abilităţi şi metodologii de cercetare în domeniul securităţii statului, care presupun cercetarea documentară, bibliografia extinsă, de
sinteză şi de analiză a datelor şi materialelor textuale;
b) Posedă abilităţi de activitate creatoare şi pragmatico-teoretică în cadrul securităţii şi apărării statului;
c) Dau dovadă de capacităţi organizatorice şi manageriale în planificarea şi desfăşurarea manifestărilor de un caracter ştiinţifico-didactic sau
social-asociativ, ce au ca generic promovarea conceptelor, ce ţin de domeniul mecanismelor de implementare al prevederilor securităţii şi
apărării statului.
5. Posedă capacităţi ce le permit continuarea studiilor în mod independent în domeniile securităţii şi apărării statului:
a) Sunt capabili să continue studierea şi cercetarea în domeniile securităţii şi apărării în mod independent, actualizând şi perfecţionând prin
metodologiile studiate cunoştinţele şi competenţele în domeniu;
b) Sunt capabili de a pregăti şi publica rezultatele unor studii şi cercetări în domeniile securităţii şi apărării statului, realizate de sinestătător, în
baza experienţei teoretico-practice acumulate;
c) Posedă cunoştinţe ce le permit manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific, cultivarea unui mediu ştiinţific
centrat pe valori şi relaţii democratice, promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice, valorificarea optimă şi creativă a propriului
potenţial în activităţile ştiinţifice, cu implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice, angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare, de asemenea, participarea la propria dezvoltare profesională.
d) Sunt dispuşi şi au competenţe suficiente de interpretare şi aplicare corectă a strategiei de securitate a statului în apărare şi în alte domenii;

VIII. Strategii de evaluare. Verificarea cunoştinţelor, a capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice ale masteranzilor se va efectua prin
următoarele forme: evaluarea curentă, evaluarea obligatorie pentru examen şi evaluarea finală.
Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea sarcinilor practice în domeniul securităţii şi apărării, notele obţinute argumentându-se în
funcţie de modul de participare a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, prezentarea referatelor.
Evaluarea obligatorie prin examen cu notă se desfăşoară la fiecare unitate de curs din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea
masterandului la subiectele din bilet sau testul grilă.
Biletul va conţine trei subiecte, inclusiv două subiecte teoretice, iar al treilea subiect, vizând soluţionarea unui studiu de caz.
Algoritmul calculării notei la examen.
Pentru un scor total de 100 %, răspunsul la prima întrebare teoretică va constitui 30 %, la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare,
care vizează soluţionarea unui studiu de caz – 40%.
100 % – nota „zece”;
90 % – nota „nouă”;
80 % – nota „opt”;
70 % – nota „şapte”;
60 % – nota „şase”;
50 % – nota „cinci”;
40 % – nota „patru”;
30 % – nota „trei”;
20 % – nota „doi”;
10 % – nota „unu”.
Explicarea procentajului pe parametri:
Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:
 Expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;
 Argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la operele doctrinare – 30 %;
 Utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale şi formularea unor concluzii originare – 30 %;
 Nivelul lingvistic al expuneri (utilizarea corectă a terminologiei utilizate, stilul etc.) – 10 %.
Evaluarea competenţelor praxiologice la soluţionarea studiului de caz:
 Corectudinea soluţionării cazului – 65 %;
 Argumentarea textuală a soluţiei obţinute – 15 %;
 Originalitatea analizei – 20 %.

Evaluarea finală constă în susţinerea publică a tezei de master. Evaluarea se va efectua în baza a trei componente principale:
 Componenta de conţinut;
 Componenţa de prezentare scrisă;
 Componenţa de prezentare verbală.
Astfel, în procesul evaluării, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii:
 Actualitatea temei;
 Calitatea fundamentării ştiinţifice;
 Realizarea obiectivelor cercetării;
 Complexitatea metodologiei cercetării;
 Relevanţa practică a studului efectuat;
 Calitatea prezentării.

