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Ciclul II, Master 

 

                          Contextul: 7 ISCED 

Domeniul general de studiu: 22 ŞTIINŢE UMANISTICE 

Denumirea programului de masterat: ISTORIE: STUDII EST EUROPENE 

Tipul masterului: PROFESIONALIZARE 

Numărul total de credite de studiu: 120 

Titlul obţinut: MASTER ÎN ŞTIINŢE UMANISTICE 

                          Baza admiterii: DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE 

                          Limba de instruire: ROMÂNĂ 

  Forma de organizare a învăţământului: CU FRECVENȚĂ 

APROBAT 

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, 

 

Proces-verbal nr.  __ 

din ___________2016 

 

Preşedintele Senatului 

Dr.hab., Prof.univ. 

 

_______________ Popa Andrei 

 

CALENDARUL UNIVERSITAR / GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII 

 

Anul  

de studii 

Activităţi didactice Sesiuni de examene 

Stagii de practică 

Vacanţe 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară 

I 

01.09-15.12 

(15 săptămâni) 

01.02-20.05 

(15 săptămâni) 

16.12 -29.01 

(4 săptămâni) 

23.05-17.06 

(4 săptămâni) 

- 31.12-10.01 

21.01 -31.01 

(2 săptămâni) 

Paşte 

(1 săptămână) 

25.06-31.08 

(9 săptămâni) 

II 

01.09-10.11 

(15 săptămâni) 

    

- 

 

16.12 -29.01 

(4 săptămâni) 

 

- 

11.11 – 15.12 

Practica de cercetare  

(documentare, redactare finală a 

tezei) 

31.12-10.01 

21.01 -31.01 

(2 săptămâni) 

Paşte 

(1 săptămână) 

 

- 
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PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDIU 

 

ANUL I de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL I 

 

Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.01.O.001 Metodologia și etica cercetării în domeniul de studiu 150 38 112 20 18 - E 5 

F.01.O.002 Alexandru cel Mare între particularismul helleno - macedonean și imperiul 

universal 
150 38 112 20 18 - E 5 

F.01.O.003 Expansiunea otomană și reacția creștină 150 38 112 20 18 - E 5 

F.01.O.004 Chestiunea orientală și Balcanii (1699-1914) 150 38 112 20 18 - E 5 

S.01.O.005 Românii de la neam la națiune 150 38 112 20 18 - E 5 

S.01.O.006 Tehnici de comunicare științifică 150 38 112 20 18 - E 5 

 TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 900 228 672 120 108 - 6E 30 

          

                                                     

ANUL I de STUDIU                                                                                         SEMESTRUL II   
 

Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.02.O.007 Europa de Sud - Est în sistemul relațiilor internaționale (1945) 150 38 112 20 18 - E 5 

S.02.A.008 

S.02.A.009 

Evoluția Basarabiei în cadrul Rusiei Țariste 

Organizarea administrativă a Basarabiei (1812-1917) 
150 38 112 20 18 - E 5 

S.02.O.010 Didactica istoriei la treapta liceală 150 38 112 20 18 - E 5 

S.02.O.011 Integrarea cultural științifică a Basarabiei în statul unitar român 1918-1940 150 38 112 20 18 - E 5 

S.02.O.012 Cominternul, URSS și mișcarea comunistă în Sud - Estul Europei (1918-

1940) 
150 38 112 20 18 - E 5 

S.02.A.013 

S.03.A.014 

Europa de Est și Sud - Est în cadrul celor două războaie mondiale 

Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui pentru Europa de Est și Sud - 

Est 

150 38 112 20 18 - E 5 

 TOTAL ORE PE SEMESTRUL II 900 228 672 120 108 - 6E 30 
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PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDIU 

 

                                                   ANUL II de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL III  

 

Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.03.O.015 Statele Europei de Est și Sud-est în perioada 

postcomunismului 
150 38 112 20 18 - E 5 

F.03.O.016 Interesele Federației Ruse în spațiul postcomunist 150 38 112 20 18 - E 5 

S.03.A.017 

S.03.A.018 

Republica Moldova între CSI ȘI UE 

Geneza și evoluția partidismului în Republica Moldova 
150 38 112 20 18 - E 5 

S.03.O.019 Noi tehnologii informaționale în domeniul istoriei 150 38 112 20 18 - E 5 

 Practica de cercetare  (documentare, redactare finală a 

tezei) 
300 - 300 - - - E 10 

 TOTAL ORE PE SEMESTRUL III 900 152 748 80 72 - 5E 30 

          

                                                     

                                                ANUL II de STUDIU                                                                                         SEMESTRUL IV 

 

Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

 Elaborarea și susținerea tezei de master 900 - 900 - - - E 30 

 TOTAL ORE PE SEMESTRUL IV 900 - 900 - - - 1E 30 
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STAGIILE DE PRACTICĂ 

Stagiile de practică Sem. Durata 

nr. săpt. / ore 

Perioada Număr 

de 

credite 

1. Practica de cercetare  (documentare, redactare finală a tezei) III 5 săptămâni Noiembrie-decembrie 10 

 

DISCIPLINE FACULTATIVE (la libera alegere) 

Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

S.01.A.020 Interferențe culturale în bazinul Mării Negre la 

răscrucea mileniilor I - II d. Hr. 

150 38 112 20 18 - E 5 

S.01.A.021 Spațiul Mării Negre în cadrul  intereselor Marilor 

Puteri (sec. XV- XIX) 

150 38 112 20 18 - E 5 

S.02.A.022 Valențe basarabene în cultura românească 150 38 112 20 18 - E 5 

S.02.A.023 Evoluția RSS Moldovenești (1944-1991) 150 38 112 20 18 - E 5 

S.02.A.024 Managementul instituțiilor școlare 150 38 112 20 18 - E 5 

 

TEZA DE MASTER 

Nr. crt. Denumirea activităţii Perioada 

1. Susţinerea publică a tezei de master  1 – 15 Iunie 
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NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Scopul general al domeniului „Istorie” este formarea specialiștilor în  studierea istoriei, cu competențe de predare pentru a activa în domeniul dat.  

Ciclul II, Master cuprinde discipline prevăzute pentru domeniul de formare profesională  Istorie şi discipline de specialitate care completează pregătirea în domeniul 

de formare profesională. Obţinerea competenţelor este concepută prin două modalităţi: una obligatorie, care vine să asigure pregătirea teoretică de specialitate şi alta practică, 

opţională determinată de libera alegere a studenţilor în funcţie de interesele specifice. 

Procesul de învăţământ îmbină organic pregătirea teoretică şi cea practică în scopul eficientizării lui şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. Astfel, specificul 

domeniului Istorie impune realizarea unor aplicaţii practice pe teren şi în instituţii specializate, pentru care sunt prevăzute mai multe stagii de practică. 

 Titlul acordat în cadrul studiilor de master corespund nivelului de referință (EQF) 7 și în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor un absolvent al acestei 

programe de master posedă: 

 Cunoştinţe specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoştinţe din domeniul Istorie ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale; 

 Conştientizarea critică a cunoştinţelor istorice şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite domenii; 

 Abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi /sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea 

cunoştinţelor din diferite domenii; 

 Gestionarea şi transformarea situaţiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile şi necesită noi abordări strategice; 

 Asumarea responsabilităţi pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru revizuirea performanţei strategice a echipelor. 

 

Codificarea unităţilor de curs în planul de învățământ pentru ciclul II: 

 Unităţi de curs/module general-științifice (cod F); 

 Unităţi de curs/module de ramură (cod S); 

 

 

 

DESCRIEREA FINALITĂŢILOR DE STUDIU ŞI COMPETENŢELOR 

• Competenţe generale: 

1. Cunoașterea aprofundată, dezvoltarea și aplicarea cunoștințelor, informațiilor și ideilor originare în contextul cercetării; 

2. Integrarea cunoștințelor și formularea judecăților pe baza unor date istorice incomplete; 

3. Comunicarea concluziilor și esențializarea cunoștințelor atât în limba română cât și în limbiile străine; 

4. Studierea în mod independent și autonom a subiectelor din domeniul istoriei desemnate pentru cercetare; 

5. Soluționarea problemelor în împrejurări noi sau necunoscute în contexte înrudite cu domeniul de studiu sau multidisciplinare; 

6. Îndeplinirea la termen, riguroasă și responsabilă, în condiții de eficienta și eficacitatea, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activității științifice, 

aplicarea riguroasă a regulilor de citare și respingerea plagiatului. 
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MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR DE CURS/MODULELOR 

 

Competențe generice Unitățile de curs Codul unității 

de curs 

Numărul 

de 

credite 

ECTS 

*Competențe specifice 

 

1. Cunoașterea aprofundată, 

dezvoltarea și aplicarea 

cunoștințelor, informațiilor și 

ideilor originare în contextul 

cercetării; 

2. Integrarea cunoștințelor și 

formularea judecăților pe baza 

unor date istorice incomplete; 

3. Comunicarea concluziilor și 

esențializarea cunoștințelor atât 

în limba română cât și în 

limbiile străine; 

4. Studierea în mod 

independent și autonom a 

subiectelor din domeniul 

istoriei desemnate pentru 

cercetare; 

5. Soluționarea problemelor în 

împrejurări noi sau necunoscute 

în contexte înrudite cu 

domeniul de studiu sau 

multidisciplinare; 

6. Îndeplinirea la termen, 

riguroasă și responsabilă, în 

condiții de eficienta și 

eficacitatea, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea 

principiilor eticii activității 

științifice, aplicarea riguroasă a 

regulilor de citare și respingerea 

plagiatului. 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul de studiu 

F.01.O.001 5 + + +  + +   +  

Alexandru cel Mare între 

particularismul helleno - macedonean 

și imperiul universal 

F.01.O.002 5  + + +    +   

Expansiunea otomană și reacția 

creștină 

 

F.01.O.003 5 +   + + + +   + 

Chestiunea orientală și Balcanii 

(1699-1914) 

F.01.O.004 5  + + +   + + + + 

Românii de la neam la națiune S.01.O.005 5 +   +  + + +  + 

Tehnici de comunicare științifică S.01.O.006 5  + +  + + +  + + 

Europa de Sud - Est în sistemul 

relațiilor internaționale (1945) 

F.02.O.007 5 + +  + + + + + +  

Evoluția Basarabiei în cadrul Rusiei 

Țariste 

Organizarea administrativă a 

Basarabiei (1812-1917) 

S.02.A.008 

 

S.02.A.009 

5  + + +  + + +  + 

Didactica istoriei la treapta liceală S.02.O.010 5 +  +  + +  + +  

Integrarea cultural științifică a 

Basarabiei în statul unitar român 

1918-1940 

S.02.O.011 5 + + + + + + + + + + 

Cominternul, URSS și mișcarea 

comunistă în Sud - Estul Europei 

(1918 -  1940) 

S.02.O.012 5  + + +  + +   + 

Europa de Est și Sud - Est în cadrul 

celor două războaie mondiale 

Pactul Ribbentrop-Molotov și 

S.02.A.013 

 

S.03.A.014 

5 +  + +   + + + + 
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*Competenţe specifice: 

1. Consolidarea și amplificarea modalităților de dobândire a cunoștințelor pe segmentul istorie sud-est europene în condițiile extinderii ariei de cercetare și a nivelului 

informațional în domeniu; 

2. Realizarea proiectelor de cercetare științifică demonstrând un înalt grad de autonomie, și o bună documentare în domeniu;  

3. Demonstrarea capacităților și aptitudinilor de a studia aspirațiile diferitor grupări etnice, locuitoare a spațiului balcanic prezentând viziunea proprie în procesul de 

optimizare și omogenizare a acestor aspirații; 

4. Realizarea și utilizarea celor mai optime norme și standarte internaționale în evidențierea anumitor disensiuni de ordin etno-lingvistic și religios în spațiul civilizațional 

sud-est european; 

5. Demonstrarea capacităților analitice privitor la diversitatea de opinii la unul și același subiect, propriul program de realizare a cercetării în domeniu; 

6. Utilizarea modalităților eficiente de formare a unor concepte, definiții sau de tratare a anumitor probleme legate de istoria țărilor din Sud-Estul Europei: 

7. Demonstrarea  cunoștințelor findamentale a istoriei comunităților conlocuitoare pentru crearea anumitor seturi de recomandări de profilaxie a posibilelor disensiuni etno-

lingvistice și religioase din zona balcanică; 

8. Stabilirea priorităților studiilor interdisciplinare în cercetările științifice a istoriei și civilizației sud-est europene; 

9. Selectarea și identificarea metodelor eficiente și adecvate obiectivelor cercetării; 

10. Adaptarea problematicilor sociale, științifice și etnice care apar în muncă sau studiu cu referire la zona balcanică. 

 

 

 

consecințele lui pentru Europa de Est 

și Sud - Est 

Statele Europei de Est și Sud-est în 

perioada postcomunismului 

F.03.O.015 5  + + +  + + +  + 

Interesele Federației Ruse în spațiul 

postcomunist 

F.03.O.016 5   + + +  + +   

Republica Moldova între CSI ȘI UE 

Geneza și evoluția partidismului în 

Republica Moldova 

S.03.A.017 

S.03.A.018 

5 +  + + + +   + + 

Noi tehnologii informaționale în 

domeniul istoriei 

S.03.O.019 5  + +  + +     

Practica de cercetare  (documentare, 

redactare finală a tezei) 

 10  + +   +     

Teza de master  30  + +  + +     


