Profesionalism, Inovație și Talent sunt cele trei cuvinte cheie care ne caracterizează.
Catedra Știinte Politice și Administrative este o catedră competitivă, care se mândrește cu
experiența academică și de cercetare în științele guvernării și mii de absolvenți dedicați
servirii interesului public. Suntem o echipă și credem în potențialul fiecărui membru al
comunității noastre!
Catedra Ştiinţe Politice şi Administrative este o subdiviziune a Facultăţii Drept şi
Administraţie Publică. Structural, catedra nu dispune de alte subdiviziuni. Catedra activează
în baza:


Codului Educaţiei 152 din 17.07.2014;



Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului
Naţional de Credite de Studiu din Republica Moldova, aprobat de către Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova nr. 726 din 20.09.2010;



Statutului Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul;



Regulamentului Facultăţii şi Catedrei Universităţii, aprobat prin Decizia Senatului
USC din 24 aprilie 2007 proces-verbal nr. 11;



altor acte în vigoare cu privire la activitatea ştiinţifică şi metodico-didactice.

Oferta educaţională
Catedra Știinte Politice și Administrative ocupă un loc deosebit în cadrul Universității
de Stat din Cahul. Formarea profesională la specialitați vizează pregătirea unor elite în sfera
guvernării, în politică şi administraţie, în domeniul managementului public. Catedra are ca
scop formarea unor specialişti purtători de cunoştinţe vaste în domeniul ştiinţelor politice şi
administrative cu abilităţi de soluţionare a celor mai complexe probleme sociale, oferirea unor
posibilităţi de acumulare a volumului necesar de cunoştinţe pentru o participare eficientă în
procesul de administrare publică.
Programul de studii „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 şi
vor putea activa în calitate de funcţionari publici.
Catedra „Ştiinţe politice şi administrative” în afară de programul de studiu
Administraţie publică, licenţa, oferă 3 programe de master:
1. Administraţia publică a colectivităţilor locale, profesionalizare, cu 120 credite
(program aprobat de Senatul Universităţii în februarie, 2008. (Proces verbal Nr. 6 din
28.02.2008; autorizat prin ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr. 393 din 30 mai 2008 Cu

privire la autorizarea programelor de masterat). Domeniul general de studii în care se înscrie
programul de master este 31 Ştiinţe politice. Tipul programului – profesionalizare, cu
frecvenţă la zi. Absolvenţii acestui program obţin titlul de Master în ştiinţe politice.
2. Integrare Europeană şi Politica de Vecinătate (profesionalizare, 120 credite) –
program de master elaborat în cadrul proiectului JEP TEMPUS „Master Studies in European
Integration and Neighbourhood Policy – MEINEPO”. Proiectul a demarat în 2006, sub
coordonarea Universităţii din Maribor (Slovenia). Parteneri în cadrul proiectului au fost
Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
şi Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălţi, Finalitatea acestui proiect a fost introducerea
studiilor de masterat în domeniul menţionat începând cu anul universitar de studii 2009-2010.
Domeniul general de studii în care se înscrie programul de master este 31 Ştiinţe
politice. Tipul programului – profesionalizare, cu frecvenţă la zi. Absolvenţii acestui program
obţin titlul de Master în ştiinţe politice.
3. Drept administrativ, profesionalizare, 90 credite. Program elaborat de catedră în 2013.
(proces verbal nr. 6 din 5 februarie 2013). Planul de învăţământ a fost aprobat de către Senatul
Universităţii proces verbal nr. 06 din 28 februarie 2013 şi Ordinul Ministerului Educaţiei
Republicii Moldova. Domeniul general de studii în care se înscrie programul de master
este 38 Drept. Tipul programului – profesionalizare, cu frecvenţă la zi. Absolvenţii acestui
program obţin titlul de Master în drept.
Oportunităţi de carieră
Excelență profesională a Catedrei Științe Politice și Administrative se reflectă în numărul
de absolvenți care au devenit lideri în domeniile lor. S-au format profesionişti capabili să
contribuie, prin cunoştinţele lor, la elaborarea şi gestionarea politicilor publice în cadrul
instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea şi
conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare
şi de construire a imaginii de ţară sau de firmă.
Corpul profesoral
Corpul profesoral al Catedrei Științe Politice și Administrative, o sursă de prestigiu pentru
instituţie, include experți de renume național, personalităţi implicate în avangarda cercetării,
profesori dedicaţi muncii la catedră, profesioniști care fac învățarea interesantă, relevantă și
plină de satisfacții. În spaţiul public, vocile profesorilor Catedrei Științe Politice și
Administrative sunt ascultate și respectate, fiind recunoscute ca atitudini obiective, izvorâte
din experienţă și profesionalism.

Studenții Catedrei Științe Politice și Administrative
Formați într-un mediu competitiv, care le oferă o bază pentru pregătirea profesională,
studenții constituie centrul activității universitare și un important vector de imagine al
Catedrei Științe Politice și Administrative. Catedra Știinte Politice și Administrative
încurajează şi sprijină formarea şi dezvoltarea unor competenţe specifice în vederea facilitării
accesului studenţilor pe piaţa muncii, dialogul permanent cu studenţii, implicarea studenţilor
în proiectele, activităţile administrative şi în soluţionarea problemelor comunităţii academice,
premierea studenţilor merituoşi, activităţile culturale organizate pentru studenţi.

