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de Ştiinţe socioumane şi 
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Domeniul general de 

studiu 
Științe socioumane 

Categoria disciplinei 

U 

Semestrul   

 

 Domeniul de formare 

profesională la ciclul 

I 

Disciplină de orientare 

socioumanistică 
 

Denumirea 

specializării  

Tipul unităţii de curs 

                   A 

I. Structura unităţii de curs 

Număr de ore de contact 

direct 
Credite 

Total 

ore/ 

Semestru
 

Total ore 

de 

activitate 

individuală
 

Forma de 

evaluare 

(C/Exs/Exo/Eec/T)
 

Limba de 

predare 

Curs Sem. Lab. Proiect 
 

 

120 

 

  60 

 
             E  

Româna  

 
30 

 

30 

 

- - 

 

II. Personal didactic 

 Gradul 

didactic 

Titlul 

ştiinţific 
Prenumele şi numele 

Încadrarea 

(titular/cumul) 

Curs conf. univ.  dr. Gheorghe  Neagu titular 

Seminar  dr. Gheorghe Neagu titular 

Laborator     

 

III. Precondiţii de accesare a disciplinei  

IV. Obiectivele disciplinei  

V. Tematica unităţii de curs 

Curs 

Obiectul de studiu şi problematica sociologiei migraţiei; Migraţia: caracteristici 

definitorii; Migraţia internaţională din Republica Moldova după 1991; Emigrarea şi 

structurarea comunităţilor de migranţi; Consolidarea legăturii dintre migraţiune şi 

dezvoltare; Managementul migraţiei; Metodologia cercetărilor sociologice în 

domeniul migraţiei. 

Seminar 

Specificitatea abordării sociologice a migraţiei; Migraţia: caracteristici definitorii; 

Migraţia internaţională din Republica Moldova după 1991; Emigrarea şi 

structurarea comunităţilor de migranţi; Migraţia şi evoluţia demografică; 

Consolidarea legăturii dintre migraţiune şi dezvoltarea economică în Republica 

Moldova; Migraţiune şi dezvoltare socială; Managementul migraţiei; Metodologia 

cercetărilor empirice în domeniul migraţiei. 

Laborator  

 

VI. Bibliografie minimală obligatorie
 



 

 Cheianu-Andrei D., Grama R., Milicenco S., Priţcan V., Rusnac V., Vaculovschi D. Necesităţile 

specifice ale copiilor şi vîrstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă 

peste hotare.- Chişinău, 2011; Moşneaga, Valeriu. Cercetare privind influenţa migraţiei asupra 

dezvoltării comunităţii: Raport de cercetare sociologică: (în viziunea gospodăriilor casnice din 

fostul judeţ Orhei)/Moşneaga Valeriu, Veaceslav Bătrînescu; Hilfswerk Austria Internaţional, 

Centrul de Investigaţii Sociol. şi Studii de Marketing „CBS-AXA”. – Chişinău:Policolor,2013; 

Cheianu-Andrei D. Migraţia cadrelor didactice din MMoldova: brain gain sau brain 

waste=//Monotourl social nr.15.-Chişinău, IDIS „Viitorul”, 2912; http://www.fes-

moldova.org/media/pdf/Monitor_social_15_ro.pdf; Creţu, M. Atitudinile şi mentalităţile 

migranţilor: un demers în facilitarea reîntoarcerii şi reintegrării migranţilor pentru muncă în 

Moldova//(Studia Universitas. Seria Ştiinţe Sociale, 2012, nr.8; Lazariuc C. Copii migranţilor: 

cauza emigrării şi/sau motivaţia reîntoarcerii//Moldoscopie (Probleme de analiză politică)., nr.3, 

2012; Porcescu S., Varzari V., Diaspora ştiinţifică a Republicii Moldova: de la exodul de creare 

la circulaţia de cunoştinţe. //Brain Drain. Cazul Republicii Moldova./Coord. V. Moraru.-

Chişinău, IIESP, 2011; Integrarea străinilor în societatea moldovenească. Studiu sociologic. 

Chişinău, 2014. 

Metode didactice folosite 

Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii, metode interactive de 

lucru, metode de dezvoltare a gîndirii critice, elaborarea proiectelor de investigaţie sociologică în 

domeniul migraţiei. 

 

VIII. Evaluare 

Pre-condiţii efectuarea tuturor sarcinilor din cadrul seminariilor 

 Modalităţi şi mijloace de 

evaluare 

Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examen complex 40 % 

Evaluare 

curentă 

Seminar 

Stuidii de caz,, teste, proiecte de 

investigaţie a diverselor 

manifestări ale migraţiei 

60 % 

Laborator   

Teza de 

an 
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