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Planul strategic al Facultă ii de Relalații Internaționale și Științe Socio-Umane definește 

direcțiile de dezvoltare pentru perioada 2016-2021, ținându-se cont de evoluția societății și a poziției 

acesteia în contextul dezvoltării UE, precum  și de strategia Universității. 
 

Misiunea facultății este de a pregăti personal calificat, cetățeni activi, responsabili, cu un 

potențial ridicat de implicare în dezvoltarea societății, în reprezentarea ei pe plan național și 

internațional. 

  
1. MISIUNEA FACULTĂȚII  

Misiunea Facultății RIȘSU constă în pregătirea de viitori specialiști în domeniile relațiilor 

internaționale, studiilor europene, psihopedagogiei, asigurând acestora  șanse reale în competiția pe 

piața liberă a forței de muncă, precum  și dezvoltarea activității de cercetare  științifică. Corpul 

profesoral al facultatii își propune sa contribuie la stimularea gândirii  și a forței creatoare, 

valorificarea multilaterală a procesului de creație  științifică în domeniile menționate. 
 

Prin programele de învățământ derulate în prezent, Facultatea asigură societății pregătirea de 

specialiști competenți, cu posibilități de aplicatibilitate practică în mai multe sectoare socio-

economice  și culturale, circumscrise domeniilor de licență, precum ar fi administrația publică locală  

și centrală, învățământul mediu  și superior, instituții culturale (muzee, arhive, fundații), instituții de 

cercetare, ONG-uri etc. 
 

Pentru realizarea misiunii sale Facultatea i-a stabilit următoarele obiective: 
 

 crearea  și organizarea cadrului juridic  și instituțional necesar predării, învățării, evaluării  

și cercetării  științifice, corespunzător unui învățământ superior performant; 

 modernizarea permanentă a procesului de învățământ prin perfecționarea programelor de 

studii universitare;  
 asumarea principiului calității în cercetarea  științifică;  
 dezvoltarea cercetării  științifice prin implicarea cadrelor didactice;  
 autoevaluarea  și evaluarea periodică a activității didactice  și  științifice ținând cont de 

standardele  și indicatorii de performanță care asigură calitatea procesului de învățământ;  
 promovarea programelor de mobilități naționale  și internaționale;  
 educarea studenților în spiritul respectării drepturilor omului, a demnității, toleranței  și 

colaborării;  
 afirmarea performanțelor  științifice ale cadrelor didactice, studenților  și masteranzilor pe 

plan național  și internațional; 
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 menținerea relațiilor profesionale cu absolvenții programelor de licență  și masterat, 

angajați pe piața muncii, în vederea unei perfecționări continuă a acestora, precum  și 

pentru cunoașterea tendințelor  și a necesarului de competențe impuse de evoluția societății; 
 

Pentru realizarea misiunii facultății, a obiectivelor prezentate mai sus, Facultatea asigură toate 

premisele pentru instruirea studenților în domeniile specializării alese, care să le permită însușirea 

necesarului de cunoștințe teoretice  și abilități practice pentru o bună încadrare în piața muncii. 
  

Misiunea didactică  și de cercetare  și obiectivele asumate de Facultatea conțin elemente de 

specificitate în domeniul  științelor umaniste  și social-politice, de oportunitate, în concordanță cu 

Cadrul Național al Calificărilor. Ea urmărește, pe lângă formarea competențelor fundamentale și a 

celor de specialitate (calificarea pentru cercetare, pentru învățământ, media, cultură etc.), formarea 

competențelor conective (capacitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare)  și competențelor de 

cercetare (dezvoltarea abilităților de cercetare). 

Studii de licență, cilcul I Bologna  
Specializarea Relații Internaționale  are drept scop principal pregătirea de specialiști  și experți 

în domeniul mai larg al politicii, care deschide perspective atât pentru spațiul politicii externe  și al 

relațiilor internaționale, cât  și pentru cel al eșichierului intern. 

Fenomenele actuale, globalizarea, războiul împotriva terorismului, încălzirea climei la nivel 

planetar, pentru a enumera doar câteva aspecte, ridică acut problema speciali tilor care pot lua decizii 

în sfera politică, a relațiilor internaționale sau care pot oferi consultanță pentru clasa politică. De 

aceea, expertiza politică este extrem de importantă. 
 

Programul de studii universitare de licență asigură studenților o temeinică pregătire de 

specialitate  și un larg orizont cultural, misiunea specializării conținând elemente de specificitate și 

oportunitate, în concordanță cu nomenclatorul național de calificări și cerințele pieței forței de 

muncă, raportându-se permanent la obiectivele de învățământ  și de cercetare  științifică  și 

profesionale, astfel încât, odată cu încheierea studiilor, absolvenții să se poată dedica, cu competență, 

unei palete cât mai largi de profesiuni (profesori în învățământul secundar, istorici, cercetători, 

asistenți de cercetare, documentariști, funcționari publici etc.). 
 

Programul de studii universitare de licență deține, in prezent, un loc clar delimitat, alături de 

celelalte programe de studii din cadrul Universității asigurând desfășurarea procesului didactic la 

standarde superioare de calitate. 
   

    Studii universitare de masterat, cilcul II Bologna:  
Aprofundarea specializărilor de licență, ciclul I Bologna, este asigurată în cadrul programelor 

de masterat organizate de către Facultate. 
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2. COMPONENTA EDUCAȚIE  
Strategia de dezvoltare a Facultății pe termen mediu  și lung pornește de la obiectivele orientate 

pe urmatoarele domenii de activitate: 

I. Îmbunătățirea procesului de predare- învățare și evaluare academică la nivel de licență.  
În domeniul învățământului, Universitatea și Facultatea au drept coordonate documentele 

internaționale referitoare la Procesul Bologna. Facultatea își axează activitățile educaționale pe 

student, pe evoluția acestuia în cei trei ani de învățământ, pe o dezvoltare socială  și acumularea de 

informații utile, precum și pe masterand. 
 

Strategii specifice 
 

 organizarea procesului instructiv-educativ de predare, învățare  și evaluare conform 

exigențelor impuse de performanță; 
 

 modernizarea permanentă a procesului de învățământ prin perfecționarea programelor de 

studii universitare;  
 asumarea principiului calității în toate activitățile desfășurate; 

 
 evaluarea permanentă a activității didactice conform standardelor  și indicatorilor de 

performanță;  
 realizarea unui management strategic, performant, permanent și transparent; 

 
 educarea studenților în spiritul respectării drepturilor  și libertăților fundamentale ale omului, 

demnității, toleranței  și colaborării;  
 menținerea legăturii  și a unor relații de colaborare cu absolvenții;  
 preocuparea pentru extinderea  și modernizarea bazei materiale etc.; 

 
 elaborarea  și aplicarea de noi tehnologii didactice de predare-învățare adecvate domeniilor 

specifice specializarii: relații internaționale, diseminate în cadrul corpului profesoral; 
 

 formarea unor competențe specifice adecvate noului stadiu de dezvoltare a cunoașterii în 

domeniile specifice specializarilor facultatii; 
 

 formarea unor competențe generale pentru studenții facultății, care să ridice gradul de 

adaptare a absolvenților la piața muncii, să îmbunătățească gradul de inserție a lor; 

 asigurarea mobilității studenților  și a cadrelor didactice;  
 asimilarea experiențelor educaționale avansate.  

Obiective:  
1. Formarea continuă și îmbunătățirea prestației personalului didactic  

• creșterea numărului de module de perfecționare lingvistică ș i pedagogică absolvite; 
 
• îmbunătățirea rezultatelor evaluării anuale a prestației cadrelor didactice de către studenți;  
• creșterea gradului de acoperire al disciplinelor cu materiale didactice proprii.  

2. Formarea deprinderilor practice – activități de cercetare și strânsa lor legătură cu procesul 

de predare-învățare 

• creșterea numărului de studenți cuprinși în echipe de cercetare 
 
• creșterea numărului de studenți incluși în stagii intership, în instituții publice naționale  și 

internaționale, în special cei de la specializarea Relații Internaționale. 

3. Sporirea calitatii și mentinerea unui standarad ridicat al procesului educativ  
• perfecționarea curriculei universitare  și realizarea unei strânse  și optime corelări între cele două 

cicluri ale studiilor universitare; 
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• îmbunătățirea conținutului planurilor de învățământ  și al programelor analitice (curricule) în 

concordanță cu planurile de învățământ ale altor universități de prestigiu din străinătate (Sorbona, 

Oxford, Cambridge) 
 

• actualizarea anuala a planurilor de învățământ pentru toate specializările la programele de studii de 

licență (la toate formele de învățământ)  și de masterat 
 

• actualizarea  și îmbunătățirea permanentă a conținutului cursurilor si a altor materiale didactice, in 

concordanta cu cerințele pieței europene a muncii; 
 

• creșterea dimensiunii practic-aplicative a conținutului procesului de învățământ  și perfecționarea 

modului de desfă urare a practicii de profil a studenților; 
 

• extinderea stilului interactiv  și a metodelor moderne de predare-evaluare  și utilizarea noilor 

tehnologii în procesul educativ;  
• aplicarea bunelor practici ale universităților de prestigiu europene  și din lume. 

 
• asumarea principiului calității în întreaga activitate desfășurată în cadrul Facultății.  

II. Ajustarea programelor educaționale la cerințele actuale ale pieței forței de muncă  
În vederea menținerii numărului de studenți, se vor adapta programele de studii de la nivelul RI 

la modificările socio-economice de la nivelul RM rezultate prin dinamica economică a țării, pe 

modificarea cererii/ofertei pe piața forței de muncă ca urmare a integrării europene a României. 
 

O importanța mare o au programele de pregătire continuă Life Long Learning, programele de 

pregătire la forma de invatamant cu frecventa redusa și învățământ la distanță. 

Strategii specifice:  
• dezvoltarea unor programe de pregătire continuă Life Long Learning  
• dezvoltarea spiritului inovativ  și antreprenorial al studenților 

 
• dezvoltarea gândirii orientate spre dezvoltarea problemelor practice la nivelul studenților 

III. Consolidarea caracterului multicultural și a dimensiunii europene a Facultatii   
Strategii specifice:  

 dezvoltarea corpului profesoral participant la activitatea de predare/învățare pe fiecare linie de 

studiu  
 analiza  și îmbunătățirea conținutului  și calității programelor de studiu  
 îmbunătățirea abilităților lingvistice ale corpului profesoral  și studenților  

IV. Studenții  
Facultatea de Relatii Internationale a elaborat o politică clară de recrutare a studenților, în 

acord cu misiunea  și obiectivele acesteia, ce prevede asigurarea unei arii stabile de recrutate a 

studenților  și orientarea lor către specializările solictate de piața muncii, prin facilitatrea accesului la 

studiile universitare de licență, conform cerințelor Cartei Bologna. 
 

Selecția studenților pentru admiterea la Facultate respectă legislația din RM  și procedurile 

Universității, fără discriminări. Aceasta se realizează la facultăți, prin concurs de admitere, pe baza 

analizei dosarului  și a chestionarului de admitere. Taxele anuale de  școlarizare, accesibile pentru 

studenți, sunt diferențiate pe facultăți, specializări  și forme de învățământ. Potrivit Cartei 

Universității, studenții  și masteranzii sunt membri ai comunității universitare, având dreptul  și, în 

același timp, obligația să participe la conducerea comunității universitare. Studenții au  și vor avea 

dreptul de a fi reprezentați  și aleși în structurile de conducere ale facultății. 
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Facultatea va avea în vedere:  
 asigurarea  și dotarea spațiilor de învățământ  și cercetare conform cerințelor academice  și 

instituționale, prin crearea de noi săli de predare, laboratoare didactice  și centre de cercetare, 

în concordanță cu normele tehnice, de siguranță  și igienico-sanitare în vigoare; 
 

 educarea studenților în spiritul respectării drepturilor  și libertăților fundamentale ale omului, 

demnității, înțelegerii reciproce, toleranței  i colaborării; 
 

 îmbunătățirea curriculei universitare, a calității cursurilor  și manualelor, a metodelor de 

predare-învățare, a asigurării cu manuale  și alte materiale, a procesului de evaluare a 

studenților, a site-ului, precum  și a celorlalte activități; 
 

 perfecționarea mecanismului de alegere a reprezentanților studenților în consilii, senate  și alte 

structuri, potrivit cerințelor Cartei Universitare  și reglementărilor interne  și asigurarea 

caracterului democratic  și transparent, nediscriminatoriu; 
 

 sprijinirea absolvenților pentru a găsi un loc de muncă sau pentru a fi promovați în carieră. 

 

3. COMPONENTA CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  
Activitatea de cercetare  științifică la Universitate și, implicit, la Facultate acoperă trei 

componente fundamentale: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea  și inovarea, 

generarea prin cercetare a unor produse inovatoare  și implementarea acestora în mediul socio-

economic actual. Misiunea facultatii in domeniul cercetarii este insumata de cercetarea modernă, 

multicriterială, în colaborare cu cadre didactice de prestigiu din alte universități; introducerea 

rezultatelor cercetării în procesul didactic; stimularea gândirii  și capacității creatoare, de analiză  și 

sinteză  și valorificarea procesului de creație  științifică a studenților; asigurarea resurselor financiare  

și logistice necesare valorificării rezultatelor cercetării. Activitatea de cercetare  științifică se 

organizează  și funcționează pe baza Cartei Universită'ii, care stipulează că aceasta cuprinde cercetarea  

științifică fundamentală  și aplicativă, activități de consultanță, expertiză  și alte servicii  științifice. 

Potrivit aceleiași Carte, cercetarea  științifică se circumscrie cercetării colective  și individuale  și se 

desfășoară în Centre de cercetare, grupate în Institute de cercetare. Întreaga activitate de cercetare  

științifică a centrelor de cercetare  și institutelor de cercetare  științifică este condusă, la nivel de 

Universitate de către un Consiliu  științific - cu rol consultativ  și de un Departament de Management 

al Cercetării - cu rol executiv. 

 

4.COMPONENTA RELAȚII CU SOCIETATE  
Facultatea îș propune să se orienteze spre oferirea unor servicii competitive în domeniul 

cercetării, instruirii, educaței, a relaților internațonale, studiilor culturale, prin elaborarea  și 

desfășurarea unor parteneriate, care să atragă fonduri financiare destinate îmbunătățirii continu a 

procesului educațional, precum  și asupra veniturilor facultatii. De asemenea, în contextul internațional 

actual, marcat de criza economică  și socială, facultatea se poate implica printr-o nouă strategie de 

predare-învățare în evoluția socială. 
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Contactul cu realitatea pieței permite profesorilor punerea la punct a unor studii de caz inspirate 

din viața reală, permite contactul cu profesioni din variate domenii  și crește implicit calitatea actului 

de predare. 
 

Scopuri strategice:  
I.Adăugarea unei dimensiuni de prestator de servicii competitive, bine cotate financiar, 

pentru administrația publică și mediul de afaceri.  
 

 

5. MANAGEMENTUL ȘI RESURSELE UMANE  
a) Managementul academic:  
Facultatea posedă un sistem de conducere care răspunde principiilor de organizare  și 

funcționare, respectiv: autonomia universitară deplină, libertatea academică, asigurarea calității, înalta 

competență profesională, nediscriminarea, cooperarea, responsabilitatea, solidaritatea.  
Conducerea facultății este  și va fi asigurată de organisme deliberative, executive  și 

consultative, astfel încât să își susțină activitățile de realizare a obiectivelor fixate printr-o structură 

instituțională, administrativă  și managerială corespunzătoare. Rezultatele obținute de către Facultățile 

care au fost reorganizate reflectă în mod obiectiv îndeplinirea funcțiilor managementului, prin deplină 

coerență  și asigurarea eficacității, eficienței  și economiei întregii activități a comunității academice 

prin urmărirea atentă a: 
 

- Creșterii continue a numărului de studenți;  
- Creșterii continue a numărului de absolvenți;  
- Creșterii continue a volumului de investiții în scopul activităților academice, de cercetare  

științifică  și alte activități sociale, culturale  și sportive;  
- Creșterea satisfacției studenților  și a comunității academice  și, în general, a comunității 

Republicii Moldova.  
În acest scop, Facultatea va urmări în permanență asigurarea unui management performant, 

acordând-se o atenție deosebită: 

 alegerii sau numirii unor echipe manageriale competente la nivelul structurilor instituționale 

interne;  
 instituirii unui climat de respect  și cooperare între structurile manageriale;  
 stabilirii de atribuții, competențe  și responsabilități clare la nivelul structurilor manageriale;  
 aprecierii activității manageriale în raport de performanțele obținute.  

De asemenea, se va pune un accent deosebit pe consolidarea cadrului  și climatului 

instituțional, prin : 
 

 asigurarea continuității între generații  și construirea unei tradiții proprii;  
 creșterea spiritului de solidaritate între membrii comunității universitare;  
 promovarea intereselor, imaginii  și prestigiului dobândit ale facultății;  
 promovarea pluralismului opiniilor, dezbaterea  și confruntarea constructivă de idei pe 

probleme teoretice, metodologice, practice, de mare interes;  
 realizarea unei mai bune comunicări între diferite structuri la nivel instituțional  și managerial, 

precum  și între cadre didactice  și studenți;  
 sporirea capacității de a acționa unit pentru realizarea obiectivelor comune; 
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 stimularea  și promovarea permanentă a spiritului de cooperare, a lucrului în echipă  și a 

muncii în colective mixte. 
 

b) Managementul administrativ:  
Facultatea dispune de o administrație care respectă reglementările legale în vigoare, este 

eficace în privința organizării, numărului  și calificării personalului  și funcționează riguros prin 

serviciile oferite comunității universitare. 

Facultatea va urmări:  
 realizarea selecției  și promovării personalului didactic  și administrativ la nivelul facultății  și 

al catedrelor, pe baza de concurs, potrivit cerințelor legislației naționale  în domeniu; 
 

 adoptarea unor politici  și strategii în domeniile economico-financiar  și administrativ, în 

scopul organizării, conducerii, îndrumării  și controlului riguros asupra întregii activități 

economico-financiare  și administrative; 
 

 utilizarea eficientă a patrimoniului existent, în concordanță cu mutațiile intervenite în plan 

academic  și instituțional. 

  
c) Resurse umane: 

Facultatea a promovat de la inceput o politică de totală nediscriminare privind vârsta, sexul, 

etnia, religia, handicap etc. pentru personalul didactic angajat. Femeile sunt promovate în rândul 

personalului didactic și administrativ, succesul este dovedit de numărul femeilor existente în catedră și 

în funcții de conducere. 
 

La nivelul Universității, selecția și promovarea personalului academic și administrativ este 

descentralizată și se realizează pe bază de concurs. Posturile vacante pentru personalul academic 

scoase la concurs sunt publicate în presa centrală. Personalul academic este acceptat la concurs după 

analiza dosarului care trebuie să cuprindă dovezi ale îndeplinirii cerințelor stipulate în normele legale. 

Personalului didactic existent i s-au adăugat cadre de valoare, cu vocație didactică și științ ifică 

recunoscută. S-a îmbunătățit substanțial raportul dintre cadrele didactice cu experiență didactică și 

vechime în învă ământul superior și cadrele tinere cadrelor didactice sub 40 de ani. 
 

Facultatea va acționa pentru: 
 

 asigurarea competenței și calificării personalului didactic prin aplicarea criteriilor legale 

privind selecția/recrutarea și avansarea personalului pe grade didactice, dar și prin evaluarea 

anuală sau semestrială a personalului; 
 

 continuarea aplicării cu rigoare a procedurilor și criteriilor de performan ă privind evaluarea 

anuală a personalului didactic în cadrul facultății, pe baza raportului de autoevaluare, a 

evaluării din partea studenților și a evaluării colegilor; 
 

 creșterea preocupării și interesului cadrelor didactice tinere de a se înscrie și urma forme de 

pregătire de nivel postuniversitar - studii de masterat sau doctorale; 
 

 menținerea unor standarde înalte privind selecția riguroasă a personalului didactic, angajarea 

personalului cu calificări și experiență profesională bogată și angajarea cadrelor didactice 

tinere cu titlul științific de doctor;  
 preocuparea întregului corp academic pentru însușirea și perfecționarea utilizării mijloacelor 

IT. 
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 reflectarea rezultatelor obținute de către personalul didactic prin: produsele cercetării știin 

țifice, numărul de manuale și alte materiale publicate, creșterea numărului de profesori și 

conferențiari, creșterea numărului de lectori și asistenți doctoranzi etc.; 
 

 ridicarea standardelor de performanță și respectarea riguroasă a acestora în angajarea și 

promovarea pentru fiecare treaptă ierarhică.  
 În acest scop, Facultatea va urmări perfecționarea profesională permanentă, promovarea și 

motivarea resurselor umane prin:  
 stimularea activității de autoperfecționare profesională; 

 
 îmbunătățirea metodelor de evaluare a performanțelor individuale ale cadrelor didactice și 

motivarea diferențiată a acestora;  
 continuarea politicii de atragere, stabilizare și stimulare a personalului didactic tânăr și valoros; 

 
 promovarea profesională în funcție de performanțele obținute în procesul didactic și în 

activitatea de cercetare. 

 

6. MIJLOACELE MATERIALE OFERITE DE CĂTRE FACULTATE  
Amplificarea, dezvoltarea  și consolidarea bazei materiale proprii au constituit preocupări 

majore ale conducerii Universității. 
 

Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare, adecvate cerințelor actuale ale învățământului 

superior, în general, misiunii  și obiectivelor universității noastre, se constituie într-un comandament 

de maximă importanță  și pentru Consiliul Facultății. 

O atenție prioritară va fi acordată: 
 

 achiziționării de aparatură, echipamente, tehnologii performante, competitive, pentru sporirea 

continuă a calității activității didactice  și de cercetare; 
 

 compatibilizării dotării sălilor de curs/seminar  și a laboratoarelor didactice  și de cercetare cu 

cele din universitățile dezvoltate din Europa  și internaționale; 
 

 creării de noi spații de învățământ  și cercetare (săli de predare, laboratoare didactice  și centre 

de cercetare, cu specificarea normelor tehnice, de siguranță  și igienico-sanitare în vigoare), în 

funcție de cerințele procesului de învățământ.   
Facultatea dispine de o biblioteca ce este conectată la INTERNET, pentru a putea ține legătura 

cu studenții  și a răspunde la solicitările acestora privind fondul de carte  și volumele existente în 

bibliotecă.  

 

7. DEONTOLOGIA UNIVERSITARĂ  
În scopul realizării misiunii Facultății din cadrul Universității “C. Stere”, sunt avute în vedere 

următoarele tipuri de valori:  
a. integritatea membrilor comunității academice este esențială;  
b. profesionalism, cultul muncii, corectitudine;  
c. respectul reciproc, respectarea legii, respectarea tradițiilor  și a înaintașilor valoroși;  
d. loialitatea față de facultate  și profesie.  
Pentru atingerea obiectivelor propuse, Facultatea dispune de un Cod al eticii  și integrității 

academice, preluat  și adaptat din Codul etic al Universității. Acest cod este însoțit de mecanisme de 

aplicare  și o comisie de etică. Aplicarea acestui cod se face pe mai multe căi. O primă preocupare este 
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modul în care se realizează manualele. Titularii de disciplină, care asigură materialele pentru 

publicare, au obligația de a- i prezenta cursul în  ședința de Catedră spre a fi analizat  i avizat înainte 

de publicare. O altă preocupare este legată de modul în care relaționează cadrele didactice cu studenții. 

Problemele semnalate în această privință sunt analizate în consiliul profesoral lărgit (la care participă  

și membrii comisiei de etică). Catedrele de specialitate discută semestrial diferite aspecte ale calității, 

problemele fiind alese de acord cu Comisia Calității. 
 

Aceste obiectivele strategice, stabilite pe termen scurt ș i mediu la nivelul Facultății, sunt 

menite să confere dimensiuni  și accente noi activității comunității universitare. 
 

Strategia Facultății Relații Internaționale și Științe Socio-Umane pentru perioada 2016-2021, 

prezentată pe larg mai sus este în concordanță cu strategia generală a Universității de Studii Politice și 

Economice Europene “C. Stere” urmează punctele principale ale strategiilor generale ale RM  și cele 

europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodecan: R. Cărbune 


