Studierea dreptului la ciclul I licență a Facultății de Drept are ca finalitate crearea de
competențe pentru implicarea în activitatea practică de jurist în funcție de domeniul profesional.
În egală măsură, formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea
specialistului în scopul investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă, precum și
asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist sunt preocupări ale
întregului corp didactic al Facultății de Drept.
Ca profil universitar, programul de master de profesionalizare Proceduri Judiciare Civile
este elaborat în scopul de a asigura o formare profesională eficientă, de a crea premisele unei
integrări socio-profesionale de succes atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele ţării, de a
dezvolta abilităţi de adaptare la norme noi şi de aplicare justă a oricăror reglementări juridice.
Programul de master oferă 90 credite, pe durata a 3 semestre.
Programul de formare profesională este bazat pe un plan de învăţământ, în limba română,
care include cursuri fundamentale, menite să dezvolte competenţe generale şi să perfecţioneze
competenţe de învăţare independentă. În aceeaşi ordine de idei, programul de instruire oferă
cursuri speciale care vor dezvolta competenţe instrumentale, specifice domeniului de formare
profesională. Din acest considerent, programul prevede şi o serie de lucrări individuale, proiecte
de cercetare, studii de caz, menite să aprofundeze cunoştinţele de specializare.
Cursurile propuse pentru instruire se bazează pe cunoștințele și abilitățile obținute în
decursul studierii dreptului la ciclul I Licență, fiind totuși absolut noi, cu abordări profunde și
complexe. Realmente, procedura și practica CEDO, procedura de insolvabilitate, implicarea
instanței de judecată în executarea silită, apărarea drepturilor civile în arbitraj, procesul civil
internațional, securitarea raporturilor juridice fiind predate de profesioniști notorii sunt cursurile
care definitivează competența profesională a unui jurist interesat de toate aspectele apărarii
drepturilor. Studierea sistemelor judiciare și a procedurilor civile europene asigură
vitorului specialist o viziune clară despre justiția civilă din cadrul Uniunii Europene,
precum și posibilitatea unei viitoare integrări a justiției civile. Cultivarea abilitățile nonjuridice, formarea poziţiei civice şi a dimensiunilor etice ale personalităţii se realizează grație
unur cursuri precum: Psihologia socială, Retorica juridică.
Realizarea eficientă a programului de master va permite absolvenţilor să se integreze cu
succes în diferite domenii în care se profesează jurisprudenţa. Indiferent de domeniul de
profesare, necesitatea unei contribuţii profesionale substanţiale la soluţionarea diferitelor litigii
de drept va permite oricărui angajator să aprecieze din start pregătirea profesională a
masterului în domeniul procedurilor judiciare civile. Specialiştii instruiţi la specialitatea
respectivă vor putea contribui la realizarea cu succes a sarcinilor de serviciu din cadrul
organelor jurisdicţionale, ale administraţiei publice centrale, inclusiv ale Ministerului Justiţiei,
precum şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi al angajatorilor privaţi. Prestarea
serviciilor juridice calitative, prin reprezentarea oricăror categorii de clienţi în instanţele de
judecată de orice nivel, precum şi consultanţa juridică calificată va permite aprecierea la cel mai
înalt nivel a profesionalismului absolvenţilor din partea justiţiabililor.
Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la Ciclul II, accentuându-se
examinarea competenţelor de cercetare, de predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul
jurisprudenţei civile. Masteranzii vor fi evaluaţi din perspectiva abilităţilor de a lansa ipoteze
ştiinţifice, de a determina metodologia de cercetare, de a aplica metode selectate, de a analiza
datele obţinute, de a formula concluzii şi de a înainta soluţii bine argumentate pentru diverse
situaţii de caz specifice jurisprudenţei naţionale şi internaţionale.

