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În preajma examenului de absolvire, dorindu-ţi succese la 
susţinerea Bacalaureatului, Universitatea de Stat “Bogdan 
Petriciecu Hasdeu” din Cahul te îndeamnă să păşeşti în viaţa 
studenţească alături de noi, pentru a îmbrăţişa cele mai 
prestigioase şi solicitate specialităţi, care îţi vor asigura o carieră 
de succes şi realizarea visurilor de a deveni o personalitate 
remarcabilă.
Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, are 
ca scop pregătirea şi asigurarea localităţilor din sudul Republicii 
Moldova cu cadre de înaltă calificare. 
Studiile se desfăşoară la trei facultăţi: Facultatea de Filologie şi 
Istorie, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Facultatea 
de Economie, Informatică şi Matematică.
 Instituţia dispune de 2 blocuri spaţioase de studii; două cămine ce asigură studenţii cu spaţii locative; o bibliotecă modernă cu 
trei săli de lectură şi sală multimedia cu acces gratuit la Internet; laboratoare de informatică, fizică, chimie şi microbiologie. De 
asemenea, vei putea beneficia de serviciile Centrelor de resurse engleze şi de cultură franceză și germană.
Dacă vei face un calcul, cu siguranţă vei înţelege că, urmând studiile la Universitatea noastră, vei face o economie esenţială de bani 
şi vei fi mai aproape de cei dragi de-acasă.
 

NOI ÎŢI OFERIM O ŞANSĂ !!!

USC este instituție de învățământ superior de stat și parte 
a sistemului național de învățământ superior din Republica 
Moldova. USC este persoană juridică de drept public, dispune 
de bilanţ contabil, are conturi proprii bancare, inclusiv în valută 
străină, are antet şi ştampilă cu Stema de Stat. USC este instituție 
de interes public, are caracter nonprofit și este apolitică.USC 
este organizată și funcționează în condițiile interdicției oricăror 
ingerințe ideologice, activități de natură politică și prozelitism 
religios.
Principiile care guvernează organizarea și funcționarea USC 
sunt următoarele: 
a) principiul autonomiei universitare; 
b) principiul libertății academice; 
c) principiul responsabilității publice;
d) principiul asigurării calității; 
e) principiul centrării educației pe student; 
f) principiul echității; 

g) principiul eficienței manageriale și financiare; 
h) principiul transparenței; 
i) principiul respectării drepturilor și libertăților studenților 
și ale personalului academic, inclusiv cadrele științifico-
didactice, științifice și didactice; 
j) principiul libertății de gândire și al independenței față de 
ideologii, dogme religioase și doctrine politice; 
k) principiul libertății de mobilitate națională și internațională 
a studenților, a cadrelor științifico-didactice, științifice și 
didactice; 
l) principiul fundamentării deciziilor pe dialogul și consultarea 
cu toți partenerii sociali; 
m) principiul respectării dreptului la opinie al studentului ca 
beneficiar direct al învățământului superior; 
n) principiul sprijinirii învățării de-a lungul întregii vieți; 
o) principiul incluziunii sociale.
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Scopul principal al Facultăţii este pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniile Științe 
ale Educației și Științe Umanistice, perfecţionarea cadrelor didactice, promovarea cercetărilor 
în domeniile de profil şi implementarea rezultatelor lor. Facultatea de Filologie şi Istorie a 
fost fondată în anul 2002. Pe parcursul anilor, Facultatea a demonstrat că este o subdiviziune 
instituțională viabilă, utilă şi binevenită la sudul ţării. Pregătirea profesională a studenţilor axată 
pe studii profunde, lecturi bogate, implicarea în activități de cercetare științifică, participarea la 
numeroase activităţi culturale, conturează un prestigiu aparte al facultăţii în cadrul Universităţii. 
Facultatea de Filologie şi Istorie e în reînnoire perpetuă si îşi asumă problemele cu care se 
confruntă lumea, în general si societatea din care face parte, în particular.
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FACULTATEA DE FILOLOGIE ȘI ISTORIE

PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR ȘI 
PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ
Această specialitate are ca scop pregătirea  cadrelor didactice de 
înaltă calificare pentru învățămîntul primar (învățătorilor) și cel 
preșcolar (educatorilor). Pregătirea specialiștilor are loc timp de 4 
ani la secția zi iar la secția frecvență redusă - 5 ani. Absolvenţii au 
următoarele posibilităţi de angajare: învăţător în clasele primare 
și educator în instituțiile preșcolare, cercetător ştiinţific în 
domeniul învăţământului primar și preșcolar, inspector-metodist 
în direcţiile raionale şi orăşeneşti de învăţământ, director adjunct 
la clasele primare, director în instituțiile preșcolare, director de 
şcoală primară, specialist în domeniul învăţământului primar și 
preșcolar la Ministerul Educaţiei.

PSIHOPEDAGOGIE ȘI PEDAGOGIE SOCIALĂ
După absolvirea acestei specialități absolvenţii au următoarele 
posibilităţi de angajare: profesor de psihologie în liceu, profesor 
de psihologie şi pedagogie în colegiu, psiholog în sectorul 
educaţional, pedagog social,asistent social, cercetător ştiinţific în 
domeniul psihologiei şi pedagogiei. Pregătirea specialiștilor are 
loc timp de 4 ani la secția zi iar la secția frecvență redusă - 5 ani.

PEDAGOGIE ȘI TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE 
INTERACTIVE
Programul de masterat are durata de 2 ani și se realizează cu 
frecvență la zi. Masteranzii vor putea să-şi aducă contribuţia 
la edificarea unui învățământ bazat pe principiile democratice 
recunoscute de comunitatea internaţională în general şi cea 
europeană, în special.

ISTORIE
Specializarea „Istorie” a fost iniţiată în cadrul Universităţii de 
Stat ”B.P. Hașdeu” din Cahul în anul 1999. Pînă în prezent au 
obţinut această specializare 12 promoţii cu forma de învăţământ 
cu frecvenţă completă şi 4 promoţii cu forma de învăţământ 
cu frecvenţă redusă, fiind pregătiţi în total  168 de specialişti. 
Instruirea s-a realizat prin învăţămîntul cu frecvenţă la zi şi cu 
frecvenţă redusă.

ISTORIE ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ
a fost înființată în anul 2012 în cadrul aceleiași Facultăți. La 
momentul actual studiază 3 cursuri de învățămînt cu frecvență 
completă și 2 cursuri de învățămînt cu frecvență redusă, fiind 
instruiți în total 44 de studenți.
Absolvenții cu studii superioare la specializarea “Istorie” și 
”Istorie și Educație Civică” sunt pregătiți pentru activitatea 
pedagogică şi de investigaţie ştiinţifică. Calificarea obţinută 

permite absolventului să activeze în instituţii de diferite 
tipuri: gimnazii, şcoli de cultură generală, licee, colegii, 
instituţii de învăţământ superior în calitate de profesor de 
istorie și educație civică. Absolvenţii cu titlu de licenţiat 
în istorie pot activa în calitate de muzeograf, arhivist, 
cercetător ştiinţific în instituţiile de cercetare ştiinţifică și au 
posibilitatea să-şi continue studiile la masterat.
Studiile de masterat pot fi efectuate în cadrul aceleași 
Catedre, la două specialități: Studii Sud-Est Europene: 
Cercetare și Profesionalizare. Înființate în anul 2008, studiile 
de master până în prezent au pregătit 5 promoții cu un 
număr total de 48 de masteranzi.
Absolvenții studiilor de master obțin titlul de master în 
științe umanistice. Calificarea obținută permite absolvenților 
să activeze în instituții superioare în calitate a asistenți 
universitari, tineri cercetători, dar au și posibilitatea să-și 
continue studiile la doctorat. Peste 70% din masteranzi sunt 
foști absolvenți ai studiilor de licență din cadrul Catedrei de 
Istorie și științe sociale.

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (ÎNVĂȚĂMÂNT 
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ), LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ ȘI FRANCEZĂ, LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ (ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI).

Absolvenţilor  acestor specialități  li se oferă posibilitatea să 
ocupe mai apoi funcţii de:  profesori de limba şi literatura 
română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura 
engleză, traducători şi interpreţi-traducători pentru limbile 
respective, critici şi istorici literari, cercetători în domeniul 
lingvisticii şi al gramaticii limbii române, redactori, ziariști, 
bibliotecari, terminologi, documentarişti, revizori lingvişti, 
funcţionari publici etc., prin asigurarea formării şi aplicării 
unor competenţe şi abilităţi racordate la cerinţele societăţii 
moderne, ceea ce contribuie la integrarea  cu succes a 
absolvenţilor facultăţii în activităţile socio-profesionale 
realizate în diverse domenii din ţară şi de peste hotare.

Titlul obținut la finele studiilor: Licenţiat în Științe ale 
Educației, respectiv Magistru în Științe umanistice.

LIMBI MODERNE 
Limba modernă la treapta învăţământului universitar este 
considerată ca un instrument important de abordare şi 
valorificare a unui nivel nou de cultură şi civilizaţie, ca un 
mijloc eficace de maturizare spirituală şi intelectuală. Ea le 
oferă studenţilor o diversitate mult mai mare de conţinuturi 
şi un nivel mult mai înalt de cunoştinţe şi aptitudini, în raport 
cu cele achiziţionate la treapta învăţământului liceal, deşi 
obiectivele generale, în globalitatea lor, sunt similare.
Studentul absolvent va obţine la absolvire diploma de licenţă 
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şi titlul de licenţiat în Domeniul general de studii 14 Stiinţe 
ale Educaţiei cu calificarea 141.09.04 /141.09.01- Profesor  
de  Limba şi Literatura Engleză şi Limba şi Literatura 
Franceză; 141.09.01/ 141.09.04 - Profesor  de  Limba şi 
Literatura Franceză şi Limba şi Literatura Engleză.
Profesorul de limbi modene se află în legătură directă cu 
generaţia în creştere şi desfăşoară o importantă activitate 
educaţională în cadrul reformelor curriculare concepute. 
Absolventul ciclului I, poate continua studiile la ciclul II, 
la o specializare din cadrul aceluiaşi domeniu de formare 
profesională la specialitatea de bază sau secundară, sau 
poate alege alt domeniu de formare profesională.

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII

Biblioteca Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, 
constituită în 1999, are misiunea de a contribui la 
dezvoltarea învăţământului universitar şi ştiinţei prin 
satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale complexe 
ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor 
categorii de utilizatori.
Spaţii: Biblioteca Universităţii este amplasată în 2 blocuri de 
studiu şi este dotată cu 6 puncte de servicii, suprafaţa totală 
de amplasament alcătuind 458,1 m.p..

CENTRUL DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE 
(EUI)

Are ca scop de a oferi studenţilor interesaţi informaţii şi 
literatură despre o gamă vastă de domenii, printre care 
programele şi instrumentele UE, legislaţia UE, regulile de 
afaceri şi nu în ultimul rând, cultură.
Colecţia cuprinde: reviste specializate din statele membre 
ale UE, informaţii cu privire la politicile UE, Legislaţia UE, 
derularea afacerilor în UE, cultură, ş.a.

PUNCTUL DE DOCUMENTARE NATO

Are ca scop familiarizarea studenţilor privind proiectele, 
programele şi mecanismele de cooperare între Moldova si 
NATO, sarcinile şi misiunile fundamentale ale NATO. Aici pot 
fi consultate cărţi şi publicaţii periodice despre promovarea 
valorilor şi principiilor Euro-atlantice în Republica Moldova.
Colecţia cuprinde: publicaţii, periodice, materiale 
promoţionale în limbile: engleză, franceză, română, rusă.

SALA MULTIMEDIA

Are drept scop crearea, păstrarea şi dezvoltarea resurselor 
informaţionale electronice în sfera ştiinţei, învăţământului, 
culturii, precum şi promovarea accesului la ele.Este dotată 
cu calculatoare performante, conectare la internet.
Funcţionalităţi:
Acces la Internet; Asigurarea accesului la bazele de date 
EBSCO; MoldLex. Consultarea CD-urilor EBSCO din colecţia 
centrului.
Sala de PERIODICE
Oferă spre consultare ediţiile curente şi retrospective ale 
publicaţiilor periodice: colecţii de ziare, reviste, anuare 
ş.a. Publicaţiile sunt din diverse domenii de interes: istorie, 
drept, cultură, economie, divertisment, ş.a.
Oferă acces liber la raft pentru ultimele numere de ziare 
şi reviste; Permite consultarea numerelor anterioare din 
colecţie.

Spune-mi și voi uita, învață-mă și îmi voi aminti, implica-mă și voi învăța. (Benjamin Franklin) 

În prezent facultatea reprezintă o componentă însemnată a Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din 
Cahul, fiind una dintre cele mai dinamice facultăți, care aspiră permanent către întreținerea unui 
mediu propice învățării de înaltă calitate, prin pasiunea pentru cunoaștere și inovare a cadrelor 
didactice. Facultatea dispune de personal didactic și științific profesionist, entuziast și deschis 
spre provocările noii generații.
Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate asigură un învățămînt performant, avînd ca 
misiune principală formarea tinerilor specialiști în domeniul economiei, informaticii și ingineriei, 
în funcție de cererile de pe piața muncii și de nevoile dezvoltării socio-economice ale regiunii de 
sud a Moldovei.

FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE 
ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Studenţii beneficiază de o instruire în domeniul teoriei şi practicii managementului, iniţierii şi dezvoltării afacerii, managementului 
calităţii, riscurilor în afaceri etc. La finalizarea studiilor specialistul obţine cunoștințe profunde în domeniul de Business şi 
Administrare, ce le permit să activeze  în  întreprinderi  de  stat,  private  din  diferite  ramuri  ale  economiei  naţionale  (industrie, 
prestarea serviciilor, producţia şi prelucrarea în agricultură etc.) precum şi în diverse organizaţii internaţionale.

BUSINESS SI ADMINISTRARE: Absolvenţii acestei specialităţi vor avea pregătirea indispensabilă pentru a iniţia o 
afacere, vor fi capabili să elaboreze business-planul ei, să efectueze analiza economico-financiară şi diagnosticul organizaţional al 
firmei. El este obligat să posede deprinderi de a organiza lucrul în colective de muncă.

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE: Pot activa în calitate de manager, administrator, specialist în activitatea  de  producţie,  
specialist  în  domeniul  logisticii, aprovizionării  sau  desfacerii,  în învățământul  mediu  şi  universitar,  precum  şi  în  cadrul  unor  
organe  de  îndrumare,  coordonare  şi sinteză macroeconomică.
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TURISMUL este o ramură importantă a economiei. Unica 
universitate din Regiunea de Sud , Universitatea de Stat ‘’ B. 
P. Hasdeu” din Cahul, s-a direcționat în instruirea tinerilor, 
atît din Regiunea de Sud cît și din restul teritoriul republicii, 
oferindu-le posibilitatea de a deveni specialiști bine pregătiți, 
oferind o nouă specialitate Turism (există deja 7 promoții). 

Oferim susțineri financiare studenților care implementează 
diferite proiecte de dezvoltare turistică sau de organizare 
a excursiilor prin republica și peste hotare. Studenții au 
un spectru larg de posibilități: de a acumula cunoștințe și 
tot odată au ocazia de a se implica la diferite activități de 
organizare  și desfășurare a turismului în raionul Cahul, 
ceea ce duce la implimentarea cunoștințelor în practică 
încă din perioada de studii, participînd la diverse conferințe, 
training-uri, workshop-uri organizate de către administrația 
universității și diverse ONG-uri din raionul Cahul, formîndu-
și deprinderi profesionale ce le poate aplica în viitor luînd 
în considerație că orașul Cahul face parte din Euroregiunea 
Dunărea de Jos ce reprezintă o oportunitate pentru studenți. 
Absolvenţii îşi desfăşoară activitatea în calitate de 
conducător sau specialist în agenţii de turism,  organizator de 
rute turistice naţionale şi internaţionale, ghid al itinerarelor 

OPORTUNITĂȚI DE STUDII PESTE HOTARE
30 de studenți, cu rezultatele academice bune, vor studia 1 
semestru (anul 2) la Universitatea Aalborg din Danemarca 
sau Universitatea din Gloucesteeshire, Marea Britanie. 
Mobilitatea va fi finanțată în cadrul proiectului PBLMD 
-„Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward 
Enhancing Students Competitiveness and Employability”, 
Programul ERASMUS+ al Uniunii Europene

METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE
Programul de studii este bazat pe noile metode de predare-
învățare centrate pe student, inclusiv: învățarea bazată pe 
probleme (PBL), proiecte, lucru în echipă, e-Learning, co-
predare cu profesori din universități străine.

LIMBA DE INSTRUIRE
Română/ Engleză
După absolvirea specialității, tinerii specialiști vor  activa în  
organele  de  conducere  atât  la  nivel  de  agenţi  economici,  
cu  diferite  forme  de proprietate  (de  stat,  privata  sau  
mixtă),  cât  şi  la  nivel  naţional:  manageri  capabili  să  
gândească strategic  şi  creativ,  să  adopte  decizii. 

FINANŢE ŞI BĂNCI
DE CE SĂ ALEG ACEASTĂ SPECIALITATE?
Programul de studii „Finanțe și bănci” oferă oportunități 
diverse de angajare, oferind posibilitatea absolventului să 
se încadreze în cel mai atractiv domeniu de activitate.
Obţinerea cunoştinţelor în acest domeniu, prin intermediul 
studiilor pe cicluri (ciclul I - licenţă, ciclul II - masterat), 
permite angajarea absolvenţilor în calitate de:
- experţi financiari şi fiscali;
- conducători în serviciile economico-financiare;
- consultanţi financiari;
- auditori;
- revizori;
- conducători ai administraţiei publice locale;
- conducători de unităţi economico-financiare mari şi ai 
compartimentelor structurale;
- manager financiar în cadrul agenţilor economici cu diferite forme 
de organizare; 
- agent de asigurare;
- funcţionar public;
- dealer pe piaţa valutară;
- consilier financiar;
- ofiţer de credit;
- evaluator al titlurilor financiare;
- specialist în consulting şi asistenţa investiţională;
- specialist în formarea şi gestiunea portofoliului de investiţii etc. 

FINANŢE ŞI BĂNCI
DE CE AM ALES ACEASTĂ SPECIALITATE?
OPINIA ABSOLVENȚILOR

„Finanţe şi bănci” este o specialitate care s-a aflat mereu 
în ratingul celor mai bune şi  prestigioase profesii. Această 
meserie ne oferă posibilitatea de a avansa în viitor, de-a 
deveni cineva, care să fie observat şi respectat. 
Ianacoglo Valentina, studenta grupei FB 0901

Ce specialitate să-mi aleg? La admiterea pentru studii 
universitare această întrebare este cel mai frecvent pusă 

de către tineri. Să fiu sinceră am ales această specialitate 
deoarece părea să fie cea mai avantajoasă. Deja pe parcursul 
studiilor am înţeles de ce această specialitate se consideră 
una din cele mai prestigioase. Am obţinut un volum divers 
de cunoştinţe, primind posibilitatea să mă încadrez atît 
în domeniul bancar, cît  şi în cel financiar, de asemenea 
posibilitatea de a-mi deschide o afacere proprie reuşită.
Lungu Tatiana, studenta grupei FB 0901

În zilele de astăzi există mai multe tipuri de specialităţi, care 
dau foarte multe performanţe în viitor, totuşi penru mine  
cea mai bună o reprezintă  specialitatea mea  „Finanţe şi 
bănci”, care mi-a dăruit un sprijin informaţional foarte mare 
în domeniul ales.
Vlah Elena, studenta grupei FB 0901

CONTABILITATE
DE CE SĂ ALEG ACEASTĂ SPECIALITATE?
Programul de studii „Contabilitate” oferă oportunități diverse 
de angajare, oferind posibilitatea absolventului să se încadreze 
în cel mai atractiv domeniu de activitate.
Obţinerea cunoştinţelor în acest domeniu, prin intermediul 
studiilor pe cicluri (ciclul I - licenţă, ciclul II - masterat), permite 
angajarea absolvenţilor în calitate de:
- contabil-şef adjunct;
- operator în comerț;
- şef de secţie sau departament;
- contabil la întreprindere privată și cea publică;
- contabil în domeniul bancar;
- ofițer de credit;
- specialist pe operațiuni cu numerar;
- specialist în serviciile economico-financiare;
- funcționar public;
- funcționar a asociaților obștești;
- economist;
- inspector fiscal;
- inspector financiar;
- specialist în evaluarea bunurilor materiale și financiare.
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CONTABILITATE
DE CE AM ALES ACEASTĂ SPECIALITATE?
OPINIA ABSOLVENȚILOR

Contabilitatea este cea mai reprezentativă şi eficientă disciplină 
economică, care încununează spiritul uman printr-o exactitatea 
înaltă. Contabilitatea, cu numeroasele sale riscuri, îţi oferă 
marea oportunitate de a ajunge cineva în viaţă. Într-o economie 
în continuă ascensiune, doar contabilitatea permite înţelegerea 
şi dirijarea schimbărilor.
                           Costenco Adriana, studenta grupei C 1001.

Am ales specialitatea „Contabilitate” pentru că îmi doresc un 
post de lucru sigur şi concret. Contabilitatea este prezentă în 
orice domeniu de activitate, fie în învăţămînt, industrie, comerţ 
sau agricultură. Este o profesie solicitată pe piaţă şi o specialitate 
interesantă.
                             Leonti Daniela, studenta grupei C 1001

Am ales contabilitatea, deoarece am studiat-o şi la colegiu şi mi-a 
părut o specialitate foarte interesantă, care te învaţă multe şi îţi 
oferă mari perspective în viitor. Este o specialitate, care oferă mai 
multe oportunităţi de angajare şi un salariu decent.
                                  Caltea Marina, studenta grupei C 1001

INGINERIE ŞI MANAGMENT ÎN INDUSTRIA 
ALIMENTARĂ
Reprezintă specialitatea dublă care oferă studenţilor posibilitatea 
de a studia concomitent ştiinţe aplicate fundamentale şi de 
specialitate din domeniul ingineriei produselor alimentare şi 
ştiinţe economice. 

Absolvenţii specialităţii IMIA obţin titlul de „inginer licenţiat” şi 
au posibilitatea de a lucra la în:
-  Întreprinderi alimentare în calitate de tehnolog, inginer-
tehnolog, manager; De asemenea absolvenţii specialităţii 
acumuleză cunoştinţe şi capătă abilităţi necesare pentru 
proiectarea, deschiderea şi conducerea întreprinderii alimentare, 
deci au toate posibilităţi pentru infiinţarea afacerii proprii în 
domeniul fabricării produselor alimentare.
 
INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN 
TRANSPORTURI 

Este specialitate dublă care oferă studenţilor posibilitatea 
studierii disciplinelor cu profil ingineresc şi disciplinelor 
economice. Numai la facultatea noastră s-au pregătit ingineri-
manageri cu specializarea în transport naval, ce reprezintă 
un domeniu important pentru economia Republicii Moldova, 
deoarece din 2010 ţara noastră a primit acces la mare Neagră 
prin deschiderea portului la sudul Republicii.

O activitatea importantă a studenţilor specialităţii IMT reprezintă 
practica pe care studenţii o desfăşoară în porturile satului 
Giurgiuleşti şi oraşului Galaţi.
Absolvenţii specialităţii obţin titlu de „înginer licenţiat”. Piaţa 
forţei de muncă pentru specialitatea respectivă o constituie:
- Întreprinderi şi companii de transport;
- Porturi şi terminale portuare; 
- Centre de dirijare a transportului;
- Unităţi şi departamente de cercetare în domeniul transportului.   

MATEMATICA ŞI INFORMATICĂ / 
INFORMATICĂ ŞI MATEMATICĂ
Fiind student la aceste specialități veți descoperi tainele 
informaticii  şi stabilirea unei corelații între utilizarea 
informaticii la rezolvarea celor mai moderne probleme din 
matematică. 
Absolvenţii vor poseda următoarele abilități:
- instalarea, utilizarea sistemelor de calcul şi rețelelor de 
calculatoare;
- capacitatea de a instrui în domeniul informaticii;
- utilizarea şi întreținerea produselor software, precum şi 
dezvoltarea lor pe baza  de specificații;
- proiectarea, administrarea şi utilizarea bazelor de date;
- aplicarea practică a cunoştinţele acumulate la elaborarea 
de idei, concepte, modele;
Specialitatea Informatică şi Fizică
Specialiştii licenţiaţi cu studii superioare universitare se 
pregătesc pentru a lucra în şcoli de cultură generală, licee, 
colegii şi alte instituţii preuniversitare, în calitate de profesori 
de informatică și fizică.
Absolvenţii specialității de INFORMATICĂ și FIZICĂ vor 
poseda următoarele abilități:
- formularea noţiunilor fundamentale ale fizicii;
- aplicarea modelelor clasice în soluţionarea  problemelor;
- definirea ideilor ce stau la baza metodelor de rezolvare a 
problemelor

INFORMATICA 
Absolventul obţine titlul de „licenţiat în ştiinţe exacte”. 
Absolvenții specialității Informatică vor putea să se angajeze 
practic în toate sferele de activitate asocietății care necesită 
un suport informatic. Specialistul în domeniul informaticii 
poate activa ca:
- inginer-programator, administrator de rețea,
- inginer hardware,
- web designer,
- consultant hardware,
- specialist în securitate informatică,
- administrator de sistem,
- specialist în prelucrarea foto/video.
- administrator baze de date;
Cu toate că specialitatea este una tânără în cadrul facultății 
avem și istorii de succes ale studenților noștri. Astfel avem 
absolvenți angajați în companii mari ca ENDAVA, Starnet, 
Moldcell, Orange,Moldtelecom etc, unde lucrează ca 
programatori, administratori de sistem, administratori de 
rețea.Studenții noștri au de asemenea  au posibilitatea de 
a studia și cursuri de rețelistică în academiile localeCISCO și 
MikRotik a Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul într-
un  mod privilegiat.
Dispunem de săli cu calculatoare de ultimă generație, soft-
uri noi și echipamente necesare formării unui specialist 
modern.
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Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, este una dintre cele 3 facultăti ale Universitatii 
de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul, şi are drept scop pregatirea specialiştilor de înaltă calificare 
domeniile drept şi ştiinţe politice şi administrative. Facultatea a fost fondată la 28 februarie 
2006 în rezultatul reorganizării Facultatii de Istorie, Drept si Administratie Publica şi constituirea 
Facultăţii Drept şi Administraţie Publică. Efectivul de studenti al facultatii la data de 01 ianuarie 
2015 este de 471 studenti. Procesul de studii la facultate se bazează pe planurile de învăţământ, 
elaborate de catedrele de specialitate şi aprobate de Senatul Universităţtii cu avizul favorabil al 
Consiliului facultăţii.
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FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

DREPT
Activitatea juristului modern, corect gestionată, implică utilizarea 
eficientă pe larg a bazelor disciplinelor teoretice generale 
universitare la nivelul ce-i asigură perceperea adecvată a realităţilor 
actuale. Activitatea ştiinţifică în domeniu ţine de elaborarea 
suportului teoretic adecvat pentru aplicabilitatea practică a 
realizărilor din domeniul jurisprudenţei. Suportul teoretic se 
referă atât la disciplinele cadrului juridic fundamental: teoria 
generală a dreptului,  drept constituţional, drept administrativ, 
drept internaţional, drept european, cât şi la disciplinele ce posedă 
un caracter mai pragmatic : drept financiar, drept bancar, drept 
ecologic, criminalistică, psihologie juridică, inclusiv a unor domenii 
principiale în cadrul dreptului Uniunii Europene - protecţia 
drepturilor consumatorului, dreptul concurenţei, etc.
Absolvenţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţelor 
judecătoreşti, organelor procuraturii, avocaturii, notariatului, 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, direcţiilor şi 
secţiilor juridice ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private, 
Curţii de Conturi, precum şi în oricare alte domenii care necesită 
protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor persoanelor sau a valorilor ocrotite de lege.
 

ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ
Reprezintă o structură de licenţă, care  oferă studii de 
specialitate pe domeniul fundamental Ştiinţe politice, 
specialitatea Administraţie publică. Studenţii care urmează 
programul  devin licenţiaţi în Ştiinţe politice.  Absolvenţii 
acestei specialităţi având o pregătire complexă, vor îndeplini 
funcţii în aministraţia publică la diferite niveluri, precum şi în 
alte structuri publice sau private de interes public, secretari 
în unităţi teritoriale, referenţi în compartimente pentru 
relaţii cu publicul, gestiunea resurselor umane, contencios 
administrativ, fond locativ.

Pe lângă  Facultatea de Drept și Administrație publică 
activează și Clinica Juridică unde studenții facultății oferă 
consultații juridice gratuite cetățenilor, dobândind astfel 
experiența necesară desfășurării ulterioare a unei activități 
de succes. La dispoziția studenților există laboratorul de 
procese simulate.

LOCURI PENTRU PRACTICĂ

Practica este efectuată în cadrul Autorităţilor  judiciare, instituţii sau autorităţi administrative, servicii publice deconcentrate sau 
locale, asociaţii, fundaţii, ONG-uri, cu activitate relevantă în domeniul de specializare a studentului,etc.
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Studii superioare  de LICENŢĂ  pe locuri cu finanţare din buget  şi cu taxa pentru studii

(în baza diplomelor de bacalaureat, colegiu, studii superioare de licenţă)

Sudii superioare  de MASTERAT pe locuri cu finanţare din buget  şi cu taxa pentru studii

(în baza diplomelor de studii superioare de licenţă, studii superioare integrate)
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1. EXPERIENȚA ERASMUS
Este o ocazie unică de a învăța, călători, interacționa cu reprezentanți ai diferitor culturi, confesii, etnii. De această experiență 
pot beneficia toți studenții perseverenți, dornici de a descoperi noi orizonturi. Studenții au posibilitatea integrării cu studenții 
străini, participarea activă la viața studențească, oportunitatea de a vizita noi locuri și de a cunoaște și a percepe un alt mod de 
viață. Programele Erasmus vă oferă șansa să progresați în plan profesional. 

2. OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE
Printre cele mai importante motive de a deveni student este posibilitatea încadrării pe piața muncii. Absolvenții noștri s-au integrat 
cu succes pe piața muncii atît la nivel regional, cît și la nivel național. 

3. CURRICULA ARMONIZATĂ CU CEA DE TIP EUROPEAN 
Sistemul de evaluare a studenților se realizează pe bază de credite, potrivit procesului de la Bologna. Evaluarea studenților se 
efectuează în baza creditelor obținute, permițând astfel o evaluare mai ușoară și ținerea unei evidențe individuale aferente 
fiecărui student în parte. Datorită existenței acestui sistem de evaluare și notare, universitățile încheie acorduri de colaborare cu 
alte centre universitare din lume. 

4. POSIBILITĂȚI DE CONTINUARE A STUDIILOR 
Absolvenții cu diplomă de licență pot să continue studiile la masterat și doctorat.

5. ECONOMIE DE BANI
Viața de cămin își are de spus un cuvânt aparte în viața studențească. Aici studenții învață să fie independenți, să-și poarte singuri 
de grijă, să interacționeze cu colegii de camera și de palier. Este o experiență interesantă mai ales pentru studenți care stau la 
distanțe mai mari de casă. Fiecare camera este ca o familie, cu regulile ei și cu anumite tradiții. Cine n-a trait viața de cămin, nu 
și-a trait studenția! 
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5 MOTIVE PENTRU A FI STUDENTUL USC

ACTELE NECESARE PENTRU ADMITERE

- Actul de studii în original;    
- Certificatul medical (tip  O86 U); 
- 4 fotografii cu dimensiunea 3 x 4 cm; 
- Extrasul din carnetul de muncă (după caz). 
- Copie de pe buletinul de identitate (paşaportul) 
- Copie de pe livretul militar sau adeverinţa de premilitar.  Actele respective vor fi prezentate şi în 
original pentru a fi comparate cu copiile.
- Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi 
internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri 
(olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;
- Adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi 
fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
- Certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al 
părinţilor acestora; 
- Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu 
statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu 
au învăţat în şcoli speciale;
- Certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru 
apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea 
consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate; 
- Certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu trei şi mai mulţi copii);
- Confirmarea apartenenţei la familii de rromi;
- Recomandarea direcţiei de învăţămînt a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţele de 
la locul de muncă al părinţilor  pedagogi pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile 
din cadrul domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
- Taxa de înscriere la concurs.

-8-


