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I. Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra: ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială
Domeniul general de studiu: 31Ştiinţe politice
Programul de masterat: Politici europene şi administraţie publică
Statutul: unitate de curs opţională
Administrarea unităţii de curs:
a) studii cu frecvenţă la zi
Codul

unităţii

curs

de Credite

Total

Repartizarea orelor

ECTS

ore

Curs

Sem.

5

150

16

24

Lab.

L.
ind.
110

Forma de Limba

de

evaluare

predare

Examen

Româna

combinat

II. Informaţii referitoare la cadrul didactic:
Numele, prenumele titularului cursului: Gheorghe Neagu
Gradul ştiinţific: doctor în istorie
Tel.: 069224522
e-mail: neagu.gheorghe@gmail.com
III. Integrarea cursului în programul de studii
Cursul de sociologia migraţiei este prevăzut în planurile de învăţământ pentru studenţii anului II
de la specializarea „Politici europene şi administraţie publică". Este o disciplină de specializare ce-şi
propune drept scop să familiarizeze studenţii cu teoria şi practica managementului migraţiei internaţionale
din perspectiva problemelor fundamentale actuale ale administraţiei publice, a metodologiei cercetărilor
sociologice a a acestui proces complex al realităţii sociale în conformitate cu Hotărîrea Guvernului …
.Cursul este conceput în calitate de „sociologie reflexivă", adică acel tip de sociologie care este
profesională şi publică, nu doar academică şi informativă, deschisă şi constructivă, nu doar
autoreferenţială, bazată pe opţiunea transferului critic şi sistematic al cunoaşterii sociologice în spaţiul
public al acţiunilor individuale şi sociale.
În acelaşi timp, ne-am străduit să oferim temeiuri pentru stabilirea unor relaţii cît mai armonioase
şi mai productive între cunoaşterea sociologică şi cunoaşterea din alte ştiinţe sociale, în special cea din
ştiinţa administraţiei şi bazele ştiinţei politice sau ştiinţele comunicării. Împrumutînd experienţa unui
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colectiv de autori1, am conceput fiecare curs ca o „micromonografie" a domeniului analizat, prezentînd
teoriile reprezentative şi metodologice de cercetare cel mai adesea utilizate, sintetizînd teoriile şi
enunţuirile esenţiale, prezentînd bibliografii reprezentative şi întrebări pentru continuarea reflecţiei
personale. masterandului nu i se prezintă doar informaţii, ci el este invitat să participe la construcţia
profesională a sociologiei domeniului analizat şi chiar să contextualizeze reflexiv cunoaşterea deschisă
unei viitoare dezvoltări.
Cursul are drept obiectiv formarea la masteranzi a unei atitudini creatoare faţă de tehnologiile
muncii intelectuale, formarea deprinderilor de relaţionare socială, de lucru în echipă, în special, prin
intermediul efectuării investigaţiilor empirice sociologice în domeniul migraţiei.
Concomitent, cursul va contribui la îmbunătăţirea procesului de elaborare a tezelor de master,
la formarea responsabilităţii profesionale a viitorilor funcţionari publici în procesul elaborării
dimensiunilor praxiologice ale activităţii.
Studenţii trebuie să cunoască la perfecţie subiectele abordate în cadrul acestei unităţi de curs
pentru a utiliza cunoştinţele şi deprinderile dobîndite în procesul adoptării unor decizii în condiţiile
schimbărilor sociale rapide. În acest context specificăm că încercarea să propunem o sociologie a
migraţiei ce se vrea profesională în construcţie, publică prin consecinţe şi individualizată în receptare.
Însuşirea temeinică a cursului de sociologie a migraţiei, facilitează sesizarea adecvată a altor
unităţi de curs, creează premise favorabile pentru realizarea unor investigaţii cu caracter inter şi
multidisciplinar.

IV. Competenţe prealabile:
- să cunoască fundamentele teoretice ale ştiinţei administraţiei;
- să cunoască temeinic dreptului administrativ;
- să aibă capacitatea de interpretare a normelor juridice, a principiilor dreptului şi a actelor de
aplicare a dreptului;
- să fie capabil să aplice principiile, metodele, tehnicile şi procedurile fundamentale din
dreptul public şi privat;
- să aibă capacitatea de evaluare adecvată a evenimentelor social-politice, economice,
ideologice, culturale;
- să deţină capacitatea de sinteză a activităţilor publice într-un cadru social concret.

1

Sociologie. Volum coordonat de Lazăr Văsceanu. Iaşi: Polirom, 2011.
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V. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
1. Competenţe la nivel de cunoaştere
- să determine specificul şi esenţa obiectului de studiu al sociologiei migraţiei, coraportul ei cu
alte ştiinţe;
- să cunoască conceptele de bază cu privire la structura şi dinamica societăţii;
- să caracterizeze etapele principale de dezvoltare, paradigmele principale cu care operează sociologia
migraţiei;
- să cunoască legităţilor evoluţiei migraţiei, în special, a migraţiei internaţionale;;
- să elucideze modelele de analiză a migraţiei;
- să identifice dimensiunile abordării sociologice a migraţiei;
- să cunoască mecanismele determinante ale evoluţiei societăţii şi rolul migraţiei în cadrul acesteia;
- să identifice particularităţile societăţii moldoveneşti generate de fenomenul migraţiei;
- să determine specificului şi principiilor metodologiei sociologice, coraportul ei cu alte ştiinţe, în
special cu „Ştiinţa administraţiei";
- să identifice dimensiunile abordării sociologice a componentelor migraţiei în perspectiva tranziţiei,
integrării şi a dezvoltării regionale.

2. Competenţe la nivel de înţelegere şi aplicare:
- să structureze într-un discurs cunoştinţelor despre dimensiunile fenomenului migraţiuonist;
- să selecteze şi să analizeze materialele provenite din diferite surse;
- să analizeze structura unei realităţi sociale, în special, referitoare la administraţia publică;
- să identifice diferenţa dintre două sau mai multe interpretări date unei realităţi sociale, generate de
migraţie;
- să determine locul şi importanţa diferitelor manifestări ale migraţiei din Republica Moldova în
contextul comunităţii internaţionale;
- demonstrarea elementelor de creativitate în investigaţia ştiinţifică;
- să modeleze manifestările migraţiei din perspectiva administraţiei publice şi normelor comunitare;
- să manifeste interes pentru calitatea vieţii sociale, pentru cooperare şi echilibru;
- să manifeste respect pentru valorile general-umane;
- să înţeleagă importanţa angajării în viaţa socială;
- să manifeste toleranţă faţă de activitatea individuală şi de grup;
- să manifeste independenţă în gîndire şi acţiune pentru cunoaştere şi cercetare ştiinţifică;
- să utilizeze metodele şi tehnicile adecvate problematicii sociologiei migraţiei;
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- să elaboreze proiecte de cercetare sociologică a diverselor aspecte ale migraţiei;
- să măsoare eficienţa managementului migraţiei efectuat de către instituţiilor,structurilor administrative
din perspectiva interesului general;
- să interpreteze ştiinţifica datele investigaţiilor sociologice empirice a migraţiei în vederea formulării
proiectelor de eficientizare a activităţii structurilor administrative;
- să aplice în practică cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor dobîndite în vederea rezolvării unor situaţii
din realitatea socială;

3. Competenţe la nivel de integrare:

- să integreze cunoştinţelor şi deprinderilor obţinute în cadrul sociologiei migraţiei cu cele achiziţionate
în cadrul altor unităţi de curs;
- să identifice ameninţările, riscurile, conflictele sociale din cadrul structurilor administrative ce ţin de
efectele migraţiei;
- să iniţieze propuneri în direcţia diminuării conflictelor sociale generate de efectele negative ale
migraţiei;
- să efectueze modelări în diverse domenii ale managementului migraţiei;
- să evalueze importanţa crescîndă a sociologiei în dezvoltarea sistemului de administraţie publică;
- să identifice perspectivele de dezvoltare a sociologiei migraţiei în contextul integrării europene.
- să efectueze cercetări în diverse domenii ale migraţiei;
- să stabilească corelaţia dintre metodologia sociologică şi metodologia cercetărilor în ştiinţele
administrative;
- să sesizeze importanţa cunoaşterii sociologiei în formarea continuă a funcţionarului public;
- să argumenteze opiniile proprii şi să întreţină discuţii, manifestînd competenţă, consecvenţă, formulare
şi exigenţă logică.

VI. Finalităţile cursului:
-

la finele unităţii de curs se estimează că studentul va fi capabil să conceapă societatea ca
un întreg funcţional, în cadrul căruia toate componentele interacţionează şi se ajustează
reciproc;

-

va fi capabil să identifice locul şi rolul migraţiei, în special migraţiei internaţionale, în
cadrul sistemului social global, a multiplelor relaţii de intercondiţionare dintre migraţie şi
celelalte componente ale vieţii sociale;
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-

va fi capabil să demonstreze importanţa sociologiei migraţiei în contextul integrării, în
perspectivă, a republicii Moldova, la Comunitatea Europeană;

-

va fi capabil să utilizeze metodele şi tehnicile de cercetare ştiinţifică a diverselor
manifestări ale migraţiei;

-

va demonstra eficienţa modului de învăţare prin intermediul unui proiect de cercetare a
fenomenului complex al migraţiei;

-

va demonstra cunoaşterea temeinică a realităţii sociale prin capacitatea de a realiza
analize critice ale raportului dintre migraţia internaţională şi sistemul societal;

-

va conştientiza necesitatea de a se raporta permanent la contextul social atunci cînd se
pune problema înţelegerii spiritului legii şi aplicării corecte a acesteia.

VII. Calendarul desfăşurării unităţii de curs

7) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs / prelegeri
№

Tema

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 dezvoltarea economică
Managementul migraţiei
Metodologia cercetărilor empirice în domeniul migraţiei
Total

Nr.
ore
2
2
2
2
2
2
4
16

De

Nr.
ore
2

De

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar
№

Tema

1.

Specificitatea abordării sociologice a migraţiei

2.
3
4.
5.
6.

Migraţia: caracteristici definitorii
2
Migraţia internaţională din Republica Moldova după 1991
2
Emigrarea şi structurarea comunităţilor de migranţi
4
Migraţia şi evoluţia demografică
2
Consolidarea legăturii dintre migraţiune şi dezvoltarea economică în Republica 2
Moldova
Migraţiune şi dezvoltare socială
2
Integrarea străinilor în societatea moldovenească
2
Managementul migraţiei
2
Metodologia cercetărilor empirice în domeniul migraţiei
4

7.
8
8.
9.

Total

24
7

VIII. Conţinuturi

Cursul nr.1. Specificitatea abordării sociologice a migraţiei
1. Sociologie generală şi sociologie de ramură
2. Obiectul de studiu şi problematica sociologiei migraţiei
3. Funcţiile sociologiei migraţiei.

Cursul nr.2. Migraţia. Caracteristici definitorii
1. Definirea migraţiei. Tipuri de migraţiune.
2. Migraţia actuală la nivel global
3. Periodizări în migraţia globală
4. Teorii ale migraţiei
5. Efecte ale migraţiei. Caracteristici generale.
Cursul nr.3. Migraţia din Republica Moldova pînă şi după anul 1991
1. Migraţia populaţiei băştinaşe şi a elitei acesteia din Moldova (1944-1991). Cauze şi urmări;
2. Factorii generatori ai migraţiei internaţionale după 1991;
3. Caracterizarea perioadelor migraţiei internaţionale.

Cursul nr.4. Emigrarea şi structurarea comunităţilor de emigranţi
1. Dimensiunile conceptuale ale comunităţilor
2. Mecanisme de constituire a comunităţilor umane
3. Structurarea comunităţilor de migranţi
4. Indicatori specifici comunităţilor de migranţi
5. Comunităţile migranţilor moldoveni în statele Uniunii Europene
6. Comunităţile migranţilor moldoveni în spaţiul CSI.

Cursul nr.5. Migraţia şi evoluţia demografică
1. Descreşterea continuă a numărului populaţiei
2. Emigrarea versus imigrarea
3. Componenţa demografică
4. Mediul urban versus rural
5. Populaţia străină.
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Cursul nr.6. Consolidarea legăturii dintre migraţiune şi dezvoltarea economică în Republica
Moldova:
1. Migraţiune şi dezvoltare-discuţii teoretice
2. Transformarea migraţiei în dezvoltare: cîştigurile din migraţiune şi oportunităţi pentru utilizarea
acestora; impactul remitenţelor actuale; migraţia de întoarcere-experienţa antreprenorială la
momentul de faţă; evaluarea întoarcerii pe viitor
3. Migraţia, ocuparea forţei de muncă şi piaţa forţei de muncă
4. Rolul administraţiei publice centrale şi administraţiei publice locale în consolidarea legăturii dintre
migraţiune şi dezvoltarea economică.
Cursul nr.7. Migraţiune şi dezvoltare socială:
1. Migraţiune şi sărăcie;
2. Migraţia şi situaţia copiilor şi bătrînilor rămaşi acasă;
3. Asigurarea garanţiilor şi accesul migranţilor la sistemul de protecţie socială
4.

Migraţia şi sănătatea

Cursul nr.8. Managementul migraţiei:
1. Organizarea şi facilitarea migraţiei legale
2. Combaterea migraţiei iregulare şi a traficului de fiinţe umane
3. Cadrul instituţional
4. Prerogativele instituţiilor centrale
5. Parteneriate regionale în domeniul migraţiei
6. Cadrul de politici:strategia migraţională a Republicii Moldova; coordonarea şi coerenţa politicilor
la nivel naţional;
7. Cadrul de programe: caracterizarea principalelor programe; mecanismele de coordonare a
donatorilor.

Cursul nr.9. Metodologia cercetărilor empirice ale migraţiei:
1. Regulile fundamentale ale cercetărilor empirice;
2. Etapele cercetării sociologice empirice;
3. Metode şi tehnici de cercetare,
4. Valorificarea rezultatelor cercetărilor sociologice.

IX. Activităţi de lucru individual:
Nr. Sarcini pentru masteranzi

Nr.

de
9

1.

ore
10

Cursul nr.1. Specificitatea abordării sociologice a migraţiei:
- să

identifice

manifestările,

contextul modernităţii

care

au

generat

apariţia sociologiei;
- să sesizeze conţinutul sociologiei actuale, ca ştiinţă care studiază lumea vieţii
sociale aşa cum este relevată de individualităţi umane în componente sau acţiuni,
relaţii sau interacţiuni ce se desfăşoară în sisteme sociale de tipul grupurilor,
organizaţiilor, comunităţilor sau societăţilor.
- să

identifice

particularităţile

nivelului macrosocial

de

analiză

a

societăţii şi particularităţile nivelului microsocial;
- să identifice, cît mai cuprinzător, ariile întrebărilor sociologice;
- să elaboreze, în baza elucidării problematicii sociologiei, definiţia proprie a
acestei ştiinţe;
- să identifice unghiul de vedere specific al sociologiei în cercetarea realităţii
sociale;
- să aplice criteriul „unghiul de vedere specific" în abordarea raportului dintre
sociologie şi politologie, sociologie şi ştiinţa administraţiei;
- să identifice domeniile prioritare de cercetare a

problemelor

sociale

din

societatea moldovenească;
- să identifice manifestările sociologiei ca ştiinţă reflexivă:

a.

produce

cunoaştere despre societatea studiată şi b. concomitent se analizează pe sine
în procesul de producere şi de aplicare a acestei cunoaşteri;
- să interpreteze adecvat raportul dintre sociologia generală şi sociologia de ramură;
- să intuiască adecvat obiectul de studiu şi problematica sociologiei migraţiei;
- să identifice cele mai importante probleme studiate de sociologia migraţiei din
perspectiva realităţii moldoveneşti;
- să explice cele trei nivele de organizare a sistemului cunoştinţelor sociologiei
migraţiei: teoretic; concret-sociologic; inginerie socială
- să cunoască funcţiile sociologiei migraţiei în contextul funcţiilor sociologiei
generale;
- să identifice relevanţa cunoaşterii sociologice contemporane;
- - să cunoască căile de afirmare a sociologiei, inclusiv a sociologiei migraţiei, în
activitatea administraţiei publice.

10
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Cursul nr.2. Migraţia. Caracteristici definitorii
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- să definească migraţia ;
- să identifice criteriile de tipizare a migraţiei ;
- să explice valoarea euristică a tipologiilor migraţiei ;
- să identifice caracteristicile specifice ale ale migraţiei globale actuale ;
- să explice impactul migraţiei asupra celorlalte sfere ale vieţii sociale ;
- să determine particularităţile celor 4 mari perioade ale migraţiei din sec. al XVIlea pînă în contemporaneitate ;
- să distingă semnificaţia aparte a migraţiei europene deschisă de căderea
regimurilor comuniste ;
- să sesizeze importanţa ideii conform căreia migraţia este un fenomen prea
complex pentru a putea fi cuprins de o singură teorie;
- să identifice specificul teoriilor principale din domeniu (economia neoclasică ;
noua economie a migraţiei ; piaţa forţei de muncă segmentate ; abordări din
perspectiva reţelelor de migranţi ; abordarea sistemică ; cauzalitatea cumulativă) ;
- să identifice asemănările şi deosebirile teoriilor sus-menţionate ;
- să identifice teoria/teoriile care corespund în cel mai înalt grad cu manifestările
migraţiei din Republica Moldova ;
- să argumenteze potenţialul euristic al teoriilor explicative enumerate ;
- să sesizeze corelaţia dintre caracteristicile migraţiei, timpul istoric şi spaţiul
geografic corespunzător;
- să explioce rolul remitenţelor pentru statele de emigraţie ;
- să argumenteze valoarea euristică a tezei conform căreia « banii din migraţie nu
sunt nici buni, nici răi. Potenţialitatea de a deveni buni sau răi este modelată, cel
puţin, de modul în care sunt cheltuiţi şi/sau investiţi şi de caracteristicile locului
care îi primeşte » ;
- să explice corelaţia dintre remitenţe şi reducerea sărăciei ;
- să argumenteze importanţa remitenţelor sociale pentru ţara de origine a
migranţilor ;

3.

- să caracterizeze nuanţat fenomenul « exodul de creieri ».
Cursul nr.3. Migraţia din Republica Moldova pînă şi după anul 1991
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- să cunoască politica migraţionistă a regimului totalitar sovietic orientată spre
denaţionalizarea populaţiei băştinaşe;
- să identifice particularităţile celor trei etape ale exodului populaţiei băştinaşe (1 )
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1940-41 şi 1944-1949- deportările, trimiterile la muncă în diferite regiuni ale
URSS ; (2) 1954-1960- trimiterea populaţiei la munca agricolă în Kazahstan
(ţelina) ; (3) de la mijlocul anilor 60 –pînă la sf. anilor 80- trimiterea populaţiei la
construcţia întreprinderilor mari din URSS).

4

Cursul nr.4. Emigrarea şi structurarea comunităţilor de emigranţi
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- să identifice caracteristicile comunităţilor umane;
- să clasifice comunităţile umane;
- să identifice caracteristicile specifice ale migranţilor moldoveni din Italia,
Portugalia, Franţa, Regatul Unit al marii Britanii şi din alte state ale UE;
- să clasifice factorii care determină migraţia în UE;
- să caracterizeze procesul integrării pe piaţa muncii a migranţilor moldoveni;
- să definească conceptul de diasporă;
- să identifice particularităţile diasporei moldoveneşti din diferite ţări ale UE;
- să caracterizeze starea de spirit a migranţilor moldoveni;
- să identifice căile de îmbunătăţire a mangentului miograţiei forţei de muncă şi
consolidarea organizaţiilor de diasporă;
- să tragă concluzii cu privire la gradul de integrare/reintegrare a migranţilor
moldoveni în UE;
- să identifice particularităţile migraţiei în Rusia şi în alte state din CSI;
- să elucideze politica Rusiei în domeniul migraţiei;
- să culeagă şi să sistematizeze informaţiile cu privire la ţările de destinaţie ale
migranţilor din localitatea în care muncesc masteranzii.

Cursul nr.5. Consolidarea legăturii dintre migraţiune şi dezvoltarea
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economică
- să caracterizeze impactul remitenţelor asupra stabilităţii macro-economice
din Republica Moldova;
-să elucideze dinamica remitenţelor în Republica Moldova;
- să determine, în baza studiilor sociologice empirice, contribuţia lucrătorului
migrant la bunăstarea materială a familiei;
- să explice raportul dintre remitenţe şi stratificarea socială;
- să caracterizeze, în baza studiilor sociologice empirice, categoriile de cheltuieli în
gospodării a remitenţelor;
- să determine ponderea investiţiilor directe în dezvoltarea socială şi economică a
Republicii Moldova;
- să identifice factorii frenatori ai procesului de investiţie directă a remitenţelor în
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dezvoltarea economică;
-să cunoască bunele practici de investire a remitenţelor în dezvoltarea economică;
-să elucideze raportul dintre migraţiune şi evoluţia forţei de muncă în Republica
Moldova;
- să scrie un eseu cu genericul „Rolul remitenţelor în dezvoltarea învăţămîntului
superior din Republica Moldova: Cazul USARB”.
Cursul nr. 6. Migraţia şi problema demografică

10

- să cunoască aparatul noţional ce ţine de politica demografică;
- să identifice tendinţele demografice pentru perioada 1990-2013 în raport cu
migraţia;
- să caracterizeze comportamentul demografic al familiilor sub aspect teritorial şi
rolul organelor administraţiei publice în soluţionarea problemelor existente;
- să clasifice factorii care influenţează stare demografică în funcţie de gradul de
influenţă asupra comportamentului demografic al familiilor;
- să elucideze corelaţia dintre comportamentul demografic al familiilor şi sistemul
de protecţie socială , identificînd rolul organelor administraţiei publice în
diminuarea gravităţii problemelor existente;
- să cunoască politicile publice orientate spre îmbunătăţirea comportamentului
demografic al familiilor;
- să fie capabili să elaboreze măsuri adecvate în vederea îmbunătăţirii
comportamentului demografic al familiilor din comunitatea teritorială din care face
parte (masterandul);
- să tipizeze comportamentul demografic al familiilor din comunitatea teritorială din
care face parte.
Cursul nr. 7

Migraţia şi dezvoltarea socială
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- să elucideze, în baza studiilor sociologice empirice, raportul dintre
migraţiune şi nivelul sărăciei atît din perspectiva naţională, cît şi din
perspectivă teritorială;
- să identifice efectele migraţiei părinţilor asupra copiilor şi bătrînilor rămaşi
acasă;
- să argumenteze politicile elaborate de către organele administraţiei publice
în vederea diminuării costurilor sociale ale migraţiei adulţilor peste hotare;
- să explice accesul migranţilor la sistemul de protecţie socială;
- să caracterizeze raportul dintre migraţiune şi sănătate (atît din perspectiva
sănătăţii migranţilor, cît şi a celor rămaşi acasă);
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Cursul nr. 8. Integrarea străinilor în societatea moldovenească

10

- să cunoască reglementările procesului de imigrare;
- să determine accesul accesul imigranţilor la cetăţenie;
- să identifice gradul de ocupare pe piaţa muncii;
- să elucideze sistemul de educaţiei şi de cunoaştere a limbilor de circulaţie în RM;
- să determine accesul la ocrotirea sănătăţii;
- să cunoască accesul imigranţilor la spaţiu locativ;
- să caracterizeze relaţiile cu populaţia locală
Cursul nr.9 Managementul migraţiei

10

- să cunoască prerogativele instituţiilor centrale şi locale în domeniul migraţiei;
- să identifice direcţiile de activitate orientate spre facilitarea migraţiei legale;
- să cunoască parteneriatele regionale existente şi să identifice parteneriatele posibile
din perspectiva Regiunii de Dezvoltare Nord;
- să cunoască strategia migraţională a Republicii Moldova;
- să identifice direcţiile de coordonare a politicilor la nivel naţional şi la nivel local;
- să identifice indicatorii în baza cărora poate fi măsurată eficienţa managementului
în domeniul migraţiei;
să poată valorifica rezultatele cercetărilor sociologice empirice în vederea
îmbunătăţirii managementului migraţiei.

Cursul nr. 10. Metodologia investigaţiilor sociologice empirice în domeniul

20

migraţiei
- să cunoască regulile fundamentale ce urmează a fi respectate în procesul
cercetărilor sociologice empirice;
- să elucideze etapele investigaţiilor empirice în domeniul migraţiei;
- să argumenteze rolul ipotezele în cercetările sociologice empirice;
- să demonstreze capacitatea de operaţionalizare a conceptelor ce ţin de migraţiune;
- să cunoască sistemul metodelor şi tehnicilor de a în domeniul migraţiei;
- să identifice metodele şi tehnicile adecvate problemei studiate;
să elaboreze proiecte de investigaţie sociologică în domeniul migraţiei din
perspectiva organelor administraţiei publice.

X. Evaluare:
Evaluarea curentă are loc la seminarii prin note acumulate pentru sarcinile de lucru
independent, lucrări de control, teste, prezentări de referate, comunicări.
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Evaluarea finală se va desfăşura sub forma unui examen combinat. Biletul de examinare
va cuprinde trei subiecte ce rezultă din conţinuturile cursului. Subiectele de examinare vor fi
formulate reieşind din finalităţile unităţii de curs şi competenţele speciale. Un subiect îl
constituie proiectul investigaţiei socio-juridice, elaborat pe parcursul semestrului. Nota de la
examen constituie 40% din nota finală, iar 60 % revin notei medii acumulate la seminarii,
N_f=0,4xn_i+ 0,6xn_e, unde N_f – nota finală; n_i – media notelor pentru sarcinile de lucru
independent, n_e – nota de la examen.
Tematica proiectelor de cercetare

1. Studiu de caz : Migraţia în localitatea X (de regulă, localitatea de baştină a studentului) ;
2. Intenţiile migraţioniste ale studenţilor USARB din anii terminali ;
3. Migraţia de studii din unitatea teritorial-administrativă X ;
4. Tendinţele migraţioniste actuale ale populaţiei din unitatea teritorial-administrativă X
spre spaţiul european;
5. Rolul organelor administraţiei publice locale în realizarea incluziunii sociale a grupurilor
marginalizate;
6. Rolul organelor administraţiei publice în consolidarea legăturii dintre migraţie şi
dezvoltarea comunităţii din unitatea teritorial-adminstrativă X ;
7. Rolul organelor administraţiei publice în inserţia tinerilor pe piaţa muncii ;
8. Capacităţile operaţionale ale autorităţilor locale în managementul proiectelorce ţin de
managementul migraţie ;
9. Integrarea străinuilor în mun. Chişinău ;
10. Integrarea străinilor în mun. Bălţi.
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