Universitatea de Studii
Politice şi Economice Europene
„Constantin Stere”

Calitate Performanță Profesionalism Tradiție Excelență
USPEE „Constantin Stere”–
Universitate modernă ce promovează
excelența în educație, spiritul
antreprenorial şi inovativ, cercetarea
de calitate, încurajând studenţii săşi dezvolte creativitatea şi potenţialul,
pregătindu-i şi sprijinindu-i pentru
dezvoltarea unei cariere de succes.

FACULTATEA

Specialitatea,
ciclul I – LICENŢĂ
durata studiilor:
- 3(4) ani / * - 4(5) ani

Drept,
Relaţii
Internaţionale
şi Ştiinţe
Socio-Umane

• Relaţii internaţionale
• Politologie
Jurnalism şi procese mediatice
Comunicare şi relaţii publice
Asistenţă socială

Ştiinţe
Economice
și Ecologie

• Business şi administrare
• Contabilitate
• Finanţe şi bănci
• Marketing şi logistică
• Managementul informaţiei
• Informatica aplicată
• Servicii hoteliere, turism şi
agrement
• Ecologie
• Silvicultură şi grădini publice*
• Kinetoterapie şi terapie
ocupaţională

• Tehnologii informaționale
IT și Leadership • Inovare digitală
Inovațional
• (E) – Antreprenoriat
• Leadership inovațional
Direcții de formare:
• Învățământ Primar și Educație
Timpurie
FORMARE
• Educație Lingvistică și Literară
PROFESIONALĂ • Matematică și Științe
CONTINUĂ
• Științe Socioumanistice
• Psihopedagogie
• Managementul proiectelor și
achiziții publice

Specialitatea,
ciclul II – Masterat
durata studiilor:
* - 1,5 ani / ** - 2 ani

• Drept public*
• Drept penal*
• Dreptul afacerilor*
• Expertiza judiciară şi
certificarea producţiei*
• Dreptul afacerilor**
• Expertiza judiciară şi
certificarea producţiei **
• Dreptul viţei şi vinului**
• Integrarea europeană:
Economie şi politici
comunitare**
• Relaţii internaţionale şi studii
europene**
• Teoria şi practica guvernării**
• Business şi administrare**
• Contabilitate şi audit**
• Marketing şi comunicare în
afaceri**
• Economie internaţională şi
afaceri europene**
• Managementul resurselor
umane**
• Ecologie şi securitatea
ecologică**

Ciclul III –
DOCTORAT

• Școala
doctorală în
Drept, Științe
Politice şi
Administrative

• Școala
doctorală în
Științe
Economice și
Ecologice

ADMITEREA 2022

4Acreditare națională și
internațională
USPEE „C.Stere” este acreditată
de către ARACIS (RO), ANACEC
(MD), EKKA.
4Posibilitatea de a studia în
universități din SUA, Europa
și Asia
Acordurile de parteneriat ale
USPEE, oferă posibilitatea de a
studia în cele mai prestigioase
universități.
4Diplomă dublă/dublă
specialitate
Posibilitatea de a studia la două
universități/specialități.
4Burse și mecanism flexibil de
achitare a taxelor de studii
Burse pentru cei mai buni
studenți (media 9+) și
posibilități de achitare în rate a
taxelor de studii.
Burse pentru ciclurile de
masterat și doctorat.
4Angajarea în câmpul muncii
a studențilorcu performanță
4Certificat de Studiere a Limbii
Engleze/ Limbilor străine

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
LA CONCURS:
Concursul de admitere se
efectuează în conformitate cu
Regulamentul Ministerului
Educaţiei și Cercetării al
Republicii Moldova.
La cererea de înscriere la concurs
se vor anexa:
 Actele de studii în original cu
anexa respectivă;
 4 fotografii cu dimensiunea
3x4 cm;
 Copia buletinului de identitate
sau a paşaportului;
 Certificatul medical – tip
(forma 086 E);

Chişinău, bd. Ştefan
cel Mare şi Sfant, 200
+37322749486//
+37322358427//
+37379117979//
Email: uspeeconstantinstere@yahoo.com web-site: www.uspee.md

8

АБИТУРИЕНТ-2022

