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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Migraţiile sunt o parte componentă a vieţii umane, un atribut indispensabil al societăţii contemporane. 

În cadrul cursului Procese migraționale contemporane  masteranzii sunt iniţiaţi asupra particularităţilor 

proceselor migraţionale, procese care afectează societatea la etapa actuală. Cursul elucidează procesele 

şi fluxurile migraţioniste la etapa actuală, evidenţiează aspectele pozitive şi negative ale migraţiilor, 

studiează cadrul juridic şi normativ, experienţa internaţională şi naţională în reglarea migraţiilor, situaţia 

refugiaţilor şi combaterea traficului de fiinţe umane, politici de minimizare a impactului negativ ale 

acestui fenomen asupra dezvoltării societăţii, identifică tendinţele actuale de desfăşurare a proceselor 

migraţioniste contemporane. Este focusat pe impactul migraţiilor asupra multiculturalismului într-o 

lume tot mai globalizată. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 

 Generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane;  

 Analiza și sinteza diverselor teorii și opinii privind globalizarea; 

 Determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea aplicabilității lor; 

 Comunicarea ideilor, problemelor și soluțiilor din domeniul științelor socio-umane în contextul 

globalizării și multiculturalismului;  

 Formularea și argumentarea opiniilor proprii referitor la procesul migrațional și interferența 

acestuia cu elemente de multiculturalism și globalizare. 

Competenţe generale: 

 Capacitatea de analiză a fenomenului și proceselor migraționale;  

 Capacitatea de a identifica avantaje și dezavantaje ale migrației; 

 Abilitatea de a interpreta datele statistice migraționale la nivel internațional și național;  

 Capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului învățării;  

 Capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite;  

 Capacitatea de a lucra în mod cooperant si flexibil în cadrul unei echipe;  

 Abilitatea de a  evidenția rolul migrației în condițiile multiculturalismului. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 

 să aplice în practică cunoştinţele privind cadrul legislativ migraţional, fluxurile şi direcţiile 

migraţiunii globale. 

 să identifice corelarea dintre migraţiune şi multiculturalism. 

 să argumenteze conceptul şi politicile migraţionale internaţionale. 

 să utilizeze cunoştinţele pentru elaborarea strategiilor migraţionale în contextul globalizării. 

la nivel de integrare: 

 să informeze populaţia despre politicile migraţionale internaţionale, regionale şi naţionale, 



reglarea migraţiilor în diferite ţări ale lumii. 

 să explice atitudinea populaţiei autohtone a ţărilor-recipiente faţă de migranţi ilegali de muncă, 

refugiaţi, etc. 

 să cunoască cauzele, efectele şi consecinţele proceselor migraţionale în contextul globalizării. 

 să argumenteze rolul migraţiilor în formarea societăţilor multiculturale, şi impactul globalizării 

asupra acestui proces. 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului de Procese migraționale contemporane este necesară 

finalizarea studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Geneza şi evoluţia proceselor migraţioniste; Migraţia internaţională în contextul 

globalizării; Managementul proceselor migraţionale internaţionale; Politica migraţională a UE; Politica 

migraţională a CSI; Politica migraţională a SUA; Politica migraţională a Canadei; Politica migraţională 

a Republicii Moldova; Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova; Apatrizii şi refugiaţii: situaţia 

internaţională şi cea din Moldova; Combaterea traficului de fiinţe umane; Rolul diasporei moldoveneşti 

în crearea societăţii multiculturale; Relaţia migraţie – multiculturalism în contextul globalizării; 

Provocări contemporane în contexul migrației și multiculturalismului;  

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe masterand/ă: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Evaluare: 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 

portofolii etc. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 

evaluării finale, 40 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin 

verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului 

individual al masterandului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 

prezentări, activitatea la seminare etc. 
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