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ANUL I
1ST YEAR OF STUDY
Semestrul I/ 1st Semester
F.01.O.01

Managementul şi comunicarea în
profesiile juridice.
Management and communication in legal
professions.

180

60

120

30

30

E

6

F.01.O.02

Regimul juridic a integrității în sectorul
public. Administrarea de stat în domeniul
mediului.
The legal regime of integrity in the public
domain. State administration of environment
field.
Dreptul parlamentar. Controlul
constituționalității legilor.
Parliamentary law.
Control of constitutionality of laws.
Particularitățile răspunderii juridice in
domeniul ecologic
The particularities of the legal responsibility
in the ecological field
Infracțiuni în domeniul informațional
Cybercrime Law
Administrarea
publică
și
dreptul
comunităților
publice
locale.
Reglementarea juridică și organizarea
achizițiilor publice
Public administration and law of local
public authorities. Legal regulation and
organization of public procurement
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Electoral Law
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F.02.O.08

S.02.O.09

S.02.O.10

S.02.A.11

S.02.A.12

Accesul la informație. Protecția datelor cu
caracter personal.
Information acces. Personal data protection
Condiții determinatorii ale calității și
eficienței justiției
Determinants of the quality and efficiency of
justice
Funcția publică și răspunderea juridică a
funcționarilor.
The public function and the legal
accountability of public servants.
Guvernarea electronică. Sisteme
informaționale și registre electronice în
sectorul justiției
Electronic Governance. Information Systems
and Electronic Registers in justice sector
Reglementarea și administrarea regimului
juridic al străinilor pe teritoriul RM
Regulation and administration of the legal
regime of foreigners on the territory of the
Republic of Moldova
Practica de specialitate
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S.01.LA.13

Reglementarea normativ juridică a
utilizării resurselor și sistemelor
informaționale
Legal regulation of the use of information
systems and resources

150

40

110

20

20

Exam.

5

S.01.LA.14

150

40

110

20

20

Exam.

5

S.02.LA.15

Reglementarea internetului
Internet regulation
Administrația publică și relațiile politice
în societate
Public administration and political
relations in society

150

40

110

20

20

Exam.

5

S.02.LA.16

Sisteme constituționale comparate
Comparative Constitutional Systems

150

40

110

20

20

Exam.

5

S.02.LA.17

Inițierea în pedagogia universitară
Initialization into university Pedagogy
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75

225

45

30

Exam.
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Teoria generală a dreptului
General theory of law
Drept constituțional
Constitutional law
Drept civil. Introducere și persoane
Civil law. Introduction and perssons
Dreptul penal. Partea generală
Criminal law. General part

180

60

120

30

30

Exam.

6

180

45
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30

15

Exam.

6

180

45
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30

15

Exam.

6
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45
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Exam.
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Dreptul internațional public
Public international law
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Exam.
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900
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THE MATRIX OF CORRELATION OF STUDY FINALTIES OF THE PROGRAM WITH THOSE OF THE COURSE UNITS
Unități de curs / Finalitățile de studiu
Course units/ Study finalties
Managementul şi comunicarea în
profesiile juridice.
Management and communication in
legal professions.
Regimul juridic a integrității în
sectorul public. Administrarea de
stat în domeniul mediului.
State administration of environment
field. The legal regime of integrity in
the public domain
Dreptul parlamentar. Controlul
constituționalității legilor
Parliamentary law. Control of
constitutionality of laws.
Particularitățile răspunderii juridice
in domeniul ecologic
The particularities of the legal
responsibility in the ecological field
Infracțiuni în domeniul
informațional Cybercrime Law
Administrarea publică și dreptul
comunităților publice locale.
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Reglementarea
juridică
și
organizarea achizițiilor publice/
Public administration and law of local
public authorities. Legal regulation
and
organization
of
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Dreptul electoral
Electoral Law
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S.01.A.07

6

+

+

+

+

+

+
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Accesul la informație. Protecția
datelor cu caracter
personal.
Information acces. Personal data
protection
Condiții determinatorii ale calității și
eficienței justiției
Determinants of the quality and
efficiency of justice
Funcția publică și răspunderea
juridică a funcționarilor.
The public function and the legal
accountability of public servants.
Guvernarea electronică. Sisteme
informaționale și registre electronice
în sectorul justiției
Electronic Governance. Information
Systems and Electronic Registers in
justice sector
Reglementarea și administrarea
regimului juridic al străinilor pe
teritoriul RM
Regulation and administration of the
legal regime of foreigners on the
territory of the Republic of Moldova
Reglementarea normativ juridică a
utilizării resurselor și sistemelor
informaționale
Legal regulation of the use of
information systems and resources
Reglementarea internetului
Internet regulation
Administrația publică și relațiile
politice în societate
Public administration and political
relations in society
Sisteme constituționale comparate
Comparative Constitutional Systems
Inițierea în pedagogia universitară
Initialization into university Pedagogy
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Competențele asigurate de programul de studii
Absolvenții Programului de Master profesional Drept public și guvernare electronică (90
credite) trebuie să posede următoarele competențe generale:
1. Cunoașterea aprofundată a terminologiei juridice specifice programului de studii și teoriilor din
domeniu prin prisma unor relațiile juridice concrete;
2. Utilizarea unor metode, mecanisme și/sau instrumente innovative în analiza, validarea și
interpretarea datelor și informațiilor din domeniu juridic; soluționarea problemelor juridice noi
aădrute, prin aplicarea nomelor de drept naționale, europene și internationale;
3. Rezolvarea cu grad de responsabilitate sporit a problemelor teoretice și practice noi prin
utilizarea integratd a aparatului conceptual gi metodologic;
4. Elaborarea de acte juridice specifice domeniului de studiu gi activității practice propuse spre
exercltare;
5. Utilizarea adecvatd a limbajului specific pentru explicarea gi interpretarea unor situalii
standard/tipice și/sau noi in medii profesionale diferite gi contexte mai largi asociate
domeniului;
6. Aplicarea normelor și valorilor etice in procesul de studiu și cercetare.
Absolventul programului de master „Drept public și guvernare electronică” trebuie să posede
următoarele competențe profesionale specifice:
1. Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a terminologiei juridice și metodologiei de interpretare
specifice dreptului public și guvernanței electronice;
2. Utilizarea unor metode, soluții, mecanisme și/sau instrumente inovative în analiza, validarea şi
interpretarea datelor și informațiilor din domeniul dreptului public și guvernanței electronice;
3. Aplicarea nomelor de drept naționale, europene și internaționale în vederea soluționării
problemelor de drept public noi apărute și încadrării juridice a relațiilor sociale apărute ca
rezultat al dezvoltării și implementarea tehnologiilor informaționale;
4. Rezolvarea responsabilă a problemelor teoretice și practice noi prin utilizarea integrată a
aparatului conceptual și metodologic acumulat prin studiul disciplinelor din cadrul Programului
de masterat „Drept public și guvernare electronică”;
5. Elaborarea de acte juridice specifice domeniului public și realităților contemporane
caracterizate de utilizarea tehnologiilor informaționale;
6. Utilizarea adecvată a limbajului specific pentru explicarea și interpretarea unor situații
standard/tipice și/sau noi în medii profesionale diferite și contexte mai largi asociate
domeniului;
7. Aplicarea normelor şi valorilor etice în procesul de studiu și cercetare precum și în procesul de
proiectare a activităților practice;
8. Autogestionarea procesului de formare profesională continuă prin previziunea nevoilor de
dezvoltare profesională în baza analizei reflexive a propriei activități și dezvoltărilor
contemporane.
The competences provided by the study program
The graduate of the master's degree program "Public Law and Electronic Governance" must
possess the following general professional competences:
1. In-depth knowledge of the legal terminology specific to the study program and theories in the
field through the prism of concrete legal relations;
2. Use of innovative methods, mechanisms and / or tools in the analysis, validation and
interpretation of data and information in the legal field; resolving new legal issues by applying
national, European and international law names;
3. Solving with a high degree of responsibility the new theoretical and practical problems through
the integrated use of the conceptual and methodological apparatus;

4. Elaboration of legal acts specific to the field of study and to the practical activity proposed for
exercise;
5. Adequate use of specific language to explain and interpret standard / typical and / or new
situations in different professional environments and broader contexts associated with the field;
6. Application of ethical norms and values in the study and research process.
The graduate of the master's degree program "Public Law and Electronic Governance" must
possess the following specific professional competences:
1. The in-depth knowledge and understanding of the legal terminology and interpretation
methodology specific to public law and electronic governance;
2. Use of innovative methods, solutions, mechanisms and / or tools in the analysis, validation and
interpretation of data and information in the field of public law and electronic governance;
3. Applying rules of national, European and international law in order to solve the new public law
problems that have emerged and the legal classification of the social relations that have
emerged as a result of the development and implementation of information technologies;
4. Responsible resolution of new theoretical and practical problems through the integrated use of
the conceptual and methodological apparatus accumulated through the study of the disciplines
within the Master Program "Public law and electronic governance";
5. Elaboration of legal acts specific to the public domain and contemporary realities characterized
by the use of information technologies;
6. Appropriate use of specific language for explaining and interpreting standard / typical and / or
new situations in different professional environments and wider contexts associated with the
field;
7. Applying the norms and ethical values in the process of study and research as well as in the
process of designing the practical activities;
8. Self-management of the professional training process by forecasting the professional
development needs based on the reflective analysis of their own activity and contemporary
developments.
NOTĂ EXPLICATIVĂ
1.

Descrierea programului de studii
Programul de master „Drept public și guvernare electronică” se prezintă drept un program de
studii contemporan, adaptat la necesitățile funcționarilor din domeniul public, orientat spre formarea
cunoștințelor aprofundate în domeniul dreptului public și guvernării electronice.
Conceptual, programul este dezvoltat bidimensional, în așa fel încât acordă masteranzilor
posibilitatea de a alege din programul de studii cursurile în dependență de necesitățile personale,
îmbinând cunoștințele din sfera dreptului public cu cele din domeniului dreptului informațional în
proporția considerată necesară la nivel individual.
Structural, programul de master include studiul următoarelor unități de conținut:
 Managementul și deontologia juridică. Comunicarea juridică profesională;
 Administrarea publică și dreptul comunităților publice locale. Reglementarea juridică și
organizarea achizițiilor publice;
 Controlul constituționalității legilor. Materia și tehnicile contenciosului administrativ;
 Regimul juridic al declarării veniturilor si intereselor personale. Regimul juridic al actelor
administrative;
 Dreptul comunicațiilor electronice;
 Protecția datelor cu caracter personal. Dreptul mass-media;
 Accesul la informație și secretul de stat;






2.

Condiții determinatorii ale calității și eficienței justiției;
Răspunderea în dreptul administrativ;
Infracțiuni în domeniul informațional;
Guvernarea electronică. Sisteme informaționale și registre electronice în sectorul justiției;
Dreptul electoral.
Obiectivele programului de master „Drept public și guvernare electronică” (DPGE)
Sarcina primordială a programului de master „Drept public și guvernare electronică” (DPGE)
constă în formarea unor specialiști de înaltă calificare în domeniul dreptului public cu capacități de
administrare și utilizare eficientă a instrumentelor de guvernare electronică.
În acest sens, Programul de master „Drept public și guvernare electronică” (DPGE) are
următoarele obiective generale:
- promovarea interesului pentru studiile de masterat în general și studiile juridice în particular,
precum și interesului pentru dezvoltarea continuă a specialiștilor din domeniul juridic prin
realizarea studiilor de masterat;
- cultivarea respectului pentru valorile democratice şi tradiţiilor instituţionale ale unei societăţi
contemporane;
- iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu
parteneri competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru
adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel
naţional;
- antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea unor abilităţi
superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii
specifice ale mediului instituţional;
- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin
asigurarea unei pregătiri adecvate;
- dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei
educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.
Obiectivele specifice ale acestui program de studii vizează:
- pregătirea de specialişti în domeniul dreptului public, cu capacități de implementare și utilizare
a oportunităților de administrare digitizată a serviciilor publice;
- proiectarea perspectivei profesionale pentru masteranzii care urmăresc o carieră în
administrația publică, dar şi în alte servicii şi profesii care necesită o astfel de pregătire;
- pregătirea viitorilor doctoranzi care-şi doresc o carieră universitară sau de cercetători (în
organisme de cercetare, direcţii şi servicii de studiu în ministere şi alte instituţii);
- formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti, familiarizaţi cu cerinţele şi modul de
lucru al instituţiilor moderne;
- dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a funcţionarilor publici din instituţiile publice;
- asigurarea unui grad corespunzător de formare a masteranzilor cu privire la procesul de
integrare europeană şi a eforturilor necesare administraţiei publice moldovenești pentru
atingerea standardelor europene în domeniu;
- valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate.
3. Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la
tendințele internaționale din domeniu
Conținutul Programul de master „Drept public și guvernare electronică” (DPGE) este dezvoltat
în concordanță cu tendințele naționale și internaționale din domeniu, fiind orientat, prioritar spre
formarea profesională a specialiștilor capabili să se adapteze într-o societate rezilientă, cu abilități
avansate de utilizare a instrumentelor de guvernare electronică și prestare a serviciilor digitizate.
Suportul metodologic și conținutul informativ al Programului este dezvoltat prin analiza
prevederilor actelor și practicii internaționale, cu prezentarea posibilităților de implementare la nivel

local. În dezvoltarea cursurilor, în dependență de tematica prezentată, sunt cercetate Hotărârile CEDO,
Recomandările ONU, NATO, Consiliului Europei, CEPEJ, ICAN, ș.a.
4. Evaluarea așteptărilor sectorului economic și social (studierea cerințelor Cadrului
Național al Calificărilor, precum și al celui european; studierea fișelor de posturi din
instituțiile potențial angajatoare, evaluarea pieței prin metoda chestionarelor etc.)
Conținutul unităților de curs/ modulelor Programului de master „Drept public și guvernare
electronică” (DPGE) este consultat cu reprezentanții pieței muncii și este adaptat la necesitățile și
așteptările angajatorilor.
La nivel macro, Conținutul unităților de curs/ modulelor Programului de master „Drept public și
guvernare electronică” (DPGE) este dezvoltat în concordanță cu cerințele Cadrului Național al
Calificărilor, precum și al celui European, asigurând astfel posibilitatea mobilității profesionale a
viitorilor specialiști.
La nivel micro, în cadrul procesului de proiectare a activităților didactice dar și conținutului
informativ a cursurilor, titularii de curs studiază fișele de post din instituțiile potențial angajatoare,
identificînd astfel necesitățile de formare la nivel institutional individualizat.
5. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii (angajatori,
profesori, absolvenți, studenți etc.)
Programului de master „Drept public și guvernare electronică” este elaborat de către cadrele
didactice titulare din cadrul Departamentului Drept Public a Facultății de Drept, USM, specialiști în
domeniile dreptului public, drept informațional și guvernare electronică, dar și prin valorificarea
aportului reprezentanților instituțiilor publice specializate (Agenția de Guvernare electronică,
Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția Achiziții publice, Parlamentul
Republicii Moldova, Procuratura, instanțe de judecată, etc.).
6. Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă
Necesitatea instituirii Programului de master„Drept public și guvernare electronică” este
determinată de apariția noilor relații sociale și noilor forme de organizare a activității umane, care
impun necesitatea elaborării unor noi norme juridice dar și necesitatea de a forma specialiști cu
abilități profesionale distincte.
Guvernarea electronică este definită drept realitate organizațională dirijată de utilizarea
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în administrarea publică. Astfel, prin Programului de master
„Drept public și guvernare electronică” tindem să contribuim la formarea noilor categorii de specialiști
capabili să exercite atribuțiile de administrare publică prin utilizarea TIC, dar și să optimizeze
procesele de lucru în așa fel încât activitatea din domeniul public să devină maxim eficientă.
7. Ocupaţiile tipice pentru absolvenţi
Absolvenţii Programului de master „Drept public și guvernare electronică” pot activa potrivit
Clasificatorului ocupaţiilor în vigoare în Republica Moldova în calitate de:
- Legislatori, membri ai executivului, alți înalți demnitari și conducători ai administrației
publice;
- Conducători în domeniul administrativ;
- Conducători în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
- Personal mediu din serviciul public;
- Inspectori pentru acordarea de licențe, permise și autorizații;
- Inspectori de poliție și detective, polițiști;
- Specialiști în domeniul juridic (consilier juridic, jurisconsult, avocați în baza licenței,
judecători, procurori, mediatori);
- Alți specialiști în domeniul juridic și social (executor judecătoresc, expert judiciar, notar
public).
8. Posibilităţile de formare ulterioară
Programul de studii la master oferă oportunitate masteranzilor să-şi continue studiile la ciclul
III – doctorat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea
doctoratului şi postdoctoratului din 18 februarie 2008, abrogat prin Hotărârea Guvernului nr.1007

din 10.12.2014 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de
doctorat, ciclul III.
EXPLANATORY NOTE
1. Description of the study program
The master program "Public Law and Electronic Governance" is presented as a contemporary
study program, adapted to the needs of civil servants, oriented towards the formation of in-depth
knowledge in the field of public law and electronic governance.
Conceptually, the program is developed two-dimensional, in such a way that it gives the masters
the possibility to choose from the study program the courses depending on personal needs, combining
the knowledge in the field of public law with those in the field of information law in the proportion
considered necessary at the individual level.
Structurally, the master's program includes the study of the following content units:
 Legal management and deontology. Professional legal communication;
 Public administration and the law of local public communities. Legal regulation and
organization of public procurement;
 Controlling the constitutionality of laws. Matter and techniques of administrative litigation;
 The legal regime of the declaration of personal income and interests. The legal regime of
administrative acts;
 The right of electronic communications;
 Protection of personal data. Media law;
 Access to information and state secrecy;
 Conditions that determine the quality and efficiency of justice;
 Liability in administrative law;
 Offenses in the information field;
 Electronic governance. Information systems and electronic registers in the justice sector;
 Electoral law.
2. The competences provided by the study program
The graduate of the master's degree program "Public Law and Electronic Governance" must
possess the following specific professional competences:
1. The in-depth knowledge and understanding of the legal terminology and interpretation
methodology specific to public law and electronic governance;
2. Use of innovative methods, solutions, mechanisms and / or tools in the analysis, validation and
interpretation of data and information in the field of public law and electronic governance;
3. Applying rules of national, European and international law in order to solve the new public law
problems that have emerged and the legal classification of the social relations that have emerged
as a result of the development and implementation of information technologies;
4. Responsible resolution of new theoretical and practical problems through the integrated use of
the conceptual and methodological apparatus accumulated through the study of the disciplines
within the Master Program "Public law and electronic governance";
5. Elaboration of legal acts specific to the public domain and contemporary realities characterized
by the use of information technologies;
6. Appropriate use of specific language for explaining and interpreting standard / typical and / or
new situations in different professional environments and wider contexts associated with the
field;
7. Applying the norms and ethical values in the process of study and research as well as in the
process of designing the practical activities;

8. Self-management of the professional training process by forecasting the professional
development needs based on the reflective analysis of their own activity and contemporary
developments.
3. The objectives of the master program "Public Law and Electronic Governance" (DPGE)
The primary task of the Master's program "Public Law and Electronic Governance" (DPGE) is to
train highly qualified specialists in the field of public law with the capacities of effective
administration and use of electronic governance tools.
In this regard, the Master Program "Public Law and Electronic Governance" (DPGE) has the
following general objectives:
- promoting the interest for the masters studies in general and the legal studies in particular, as
well as the interest for the continuous development of the specialists in the legal field by
conducting the masters studies;
- cultivating respect for the democratic values and institutional traditions of a contemporary
society;
- initiating and sustaining high-performance scientific research programs, through collaboration
with competitive partners, as well as participating in national and international competitions for
the award of scientific research projects;
- stimulation of interdisciplinary research, in accordance with national research priorities;
- training students in scientific research activities in order to acquire superior independent
research skills and the ability to apply research results in specific situations of the institutional
environment;
- encouraging diversity and access to multiple opportunities on the labor market of graduates, by
ensuring adequate training;
- developing partnerships with public institutions, in order to permanently adjust the educational
offer to the demands of the labor market and to improve the professional training of students.
The specific objectives of this study program are:
- training of specialists in the field of public law, with capacities to implement and use the
opportunities of digitized administration of public services;
- designing the professional perspective for the masters pursuing a career in public administration,
but also in other services and professions that require such training;
- the preparation of the future doctoral students who want a university or research career (in
research bodies, directions and study services in ministries and other institutions);
- formation of a body of professional civil servants, familiar with the requirements and the way of
working of modern institutions;
- development of the capacity for analysis and synthesis of civil servants from public institutions;
- ensuring an adequate degree of training of the masters regarding the process of European
integration and the efforts necessary for the Moldovan public administration to reach the
European standards in the field;
- capitalizing on the experience of university education in the country and abroad.
4. Connecting the study program and the contents of the curriculum to the international trends
in the field
Content The Master Program "Public Law and Electronic Governance" (DPGE) is developed in
accordance with the national and international trends in the field, being oriented, prioritizing the
professional training of the specialists able to adapt in a resilient society, with advanced skills of use.
of the tools of electronic governance and the provision of digitized services.
The methodological support and the informative content of the Program is developed by
analyzing the provisions of the international acts and practices, with the presentation of the local
implementation possibilities. In developing the courses, depending on the topic presented, the ECHR
Decisions, UN Recommendations, NATO, Council of Europe, CEPEJ, ICAN, etc. are investigated.

5. Evaluation of the expectations of the economic and social sector (studying the requirements
of the National Qualifications Framework, as well as the European one; studying the job
descriptions of the potential employers institutions, evaluating the market through the
questionnaire method, etc.)
The content of the course units / modules of the Master Program "Public Law and Electronic
Governance" (DPGE) is consulted with the representatives of the labor market and is adapted to the
needs and expectations of the employers.
At the macro level, the content of the course units / modules of the Master Program "Public Law
and Electronic Governance" (DPGE) is developed in accordance with the requirements of the National
Qualifications Framework, as well as the European Framework, thus ensuring the possibility of
professional mobility of the future specialists.
At the micro level, within the process of designing the didactic activities as well as the
informative content of the courses, the course holders study the job descriptions of the potential
employer institutions, thus identifying the training needs at the individual institutional level.
6. Consultation of partners in the process of drawing up the study program (employers,
teachers, graduates, students, etc.)
The master program "Public law and electronic governance" is developed by the teaching staff
from the Department of Public Law of the Faculty of Law, MSU, specialists in the fields of public law,
information law and electronic governance, but also by capitalizing on the input of the representatives
of specialized public institutions (Electronic Government Agency, Ministry of Justice, Superior
Council of Magistracy, Public Procurement Agency, Parliament of the Republic of Moldova,
Prosecutor's Office, courts, etc.).
7. The relevance of the study program for the labor market
The need to establish the Master Program "Public law and electronic governance" is determined
by the emergence of new social relations and new forms of organization of human activity, which
imply the need to develop new legal norms but also the need to train specialists with distinct
professional skills.
Electronic governance is defined as an organizational reality guided by the use of information and
communication technology in public administration. Thus, through the Master Program "Public Law
and Electronic Governance" we tend to contribute to the formation of new categories of specialists
who are able to exercise the public administration duties) by using ICT, but also to optimize the
working processes so that the activity in the public domain becomes maximum efficient.
8. Typical occupations for graduates
Graduates of the Master Program "Public Law and Electronic Governance" can work according
to the Classification of occupations in force in the Republic of Moldova as:
- Legislators, members of the executive, other senior officials and leaders of the public
administration;
- Leaders in the administrative field;
- Leaders in the field of information and communication technology;
- Average public service personnel;
- Inspectors for granting licenses, permits and authorizations;
- Police inspectors and detectives, police officers;
- Specialists in the legal field (legal advisor, jurisconsult, lawyers based on the license, judges,
prosecutors, mediators);
- Other specialists in the legal and social field (judicial executor, judicial expert, notary public).
9. Possibilities for further training
The master's degree program offers the opportunity for the master's students to continue their studies in
cycle III - doctorate according to the provisions of the Regulation on the organization and conduct of
the doctorate and post-doctorate of February 18, 2008, repealed by the Government Decision no.1007

of 10.12.2014 by which the Regulation regarding the organization of the higher doctoral studies, cycle
III, was approved.

