
M.A. in Demography

Master in Demography and Population Economics

Academy of Economic Studies of Moldova (ASEM), Department of Economic Thinking, Demography and Geoeconomy, 
in partnership with Charles University in Prague, Faculty of Science and its Department of Demography and 

Geodemography, Czech Republic is delighted to announce a new two-year Master's program in Demography and 
Population Economics for the Fall 2015 round of admissions.

The Master's program is intended to provide advanced education for those interested exclusively in 
Demography&Population Economics, and is supported by the Czech Development Agency (CzDA) in the framework of 

the Czech Republic development cooperation project “Comprehensive support for the development of population 
statistics and demography in Moldova” (POSTDEMO – Population statistics and demography in Moldova).

Special Announcement:
Master Program consists of lectures, exercise, 
seminars and practical training completed through 
courseworks, examinations and other requirements. 
Demography MA students will take, among other 
thematic courses, „Demography“, „Demographic 
analysis“, „Population migrations“, „Demography of 
family“, Economic and demographic policies“, 
„Demographic projections and forecasting“, 
„Population and sustainable development“, etc.

Lectures and working sessions will be provided by 
academia professionals from ASEM, Charles 
University in Prague and by invited distinguish 
experts from the Academy of Science / Center for 
Demographic Studies, EU institutions and UN 
agencies (a series of lectures will be provided in 
English).

In  addit ion,  students enrol led in MA in 
Demography&Population Economics will benefit 
from modern and well-equipped classrooms, with 
advanced PC technologies and software, and also 
access to Library books, monographs, textbooks, 
magazines, courses and other educational materials 
available at the Charles University in Prague, Faculty 
of Science.

Two-year Master's program in Demography& 
Population Economics will also include a form of 
academia mobility (exchange program), mutual 
participation in programs, research projects, and 
scientific and academic cooperation with Charles 
University in Prague, Faculty of Science. With 
support of EU (Erasmus+ programme), pilot MA 
scholarships will be provided by the CzDA in the 
framework of POSTDEMO project and awarded to 
Master Program students, which will be ranked 
according to study participation and results after 
initial exams. These competitive awards will be 
available from November 2015.

Admission requirements: 
All applicants should be available for the full-time studies - Master 
courses will not be provided during the evening hours.

Each student is expected to demonstrate sufficient knowledge 
(working competence) of English language.

Registration dossier must contain:

· Application / Registration form
· B.A. in original and in copy
· Copy of a valid ID
· Health certificate (f.286)
· Three recently taken photos (facial image), 3X4 cm

Enrolment will be performed accordingly to the ASEM admission 
regulations, Cycle II Master (details www.ase.md)

Interested applicants are invited to apply in the period from 
20 July-29 August 2015.

Where to apply
ASEM, Building F, office 206, 

no. 61 Bănulescu-Bodoni Str., 
Chisinau, MD-2005.

Info resource
Department of 

Economic Thinking, 
Demography and 

Geoeconomy

ASEM, Building B, 
7th floor, office 708                                                 
Phone: 022 402815; 

022 402835; 
E-mail: 

catedra.gedg@ase.md

See more at: 
www.ase.md

 www.mmpsf.gov.md
www.demografie.md

www.ccd.md
(Please return to these pages 

each time you visit to stay updated!)



Master în Demografie și Economia Populației 

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Catedra Gândire Economică, Demografie şi 
Geoeconomie, în parteneriat cu Universitatea Charles din Praga, Facultatea de Stiinţe şi Departamentul de 

Demografie şi Geodemografie, Cehia anunţă un nou program de Master în Demografie şi Economia 
Populaţiei (doi ani) pentru admiterea 2015.

Programul de Masterat va oferi studii avansate pentru cei interesaţi exclusiv în Demografie şi 
Economia Populaţiei şi este susţinut de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare (CzDA) în cadrul proiectului 

de cooperare şi dezvoltare a Republicii Cehe "Suport pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi 
demografiei în Moldova" (POSTDEMO - StatisticaPopulaţiei şi Demografică în Moldova).

Anunţ special:
Programul de Master presupune cursuri, exerciţii, 
seminare şi instruiri practice completate prin 
lucrări de curs, examene şi alte cerinţe. Studenţii 
programului de master vor studia, printre alte 
cursuri tematice, subiectele "Demografie", 
"Analiza Demografică", "Migraţia Populaţiei", 
"Demografia Familiei", ”Politici Economice şi 
Demografice”, "Proiecţii şi Prognoze Demo-
grafice", "Populaţia şi dezvoltarea durabilă " etc.

Cursurile şi sesiunile de lucru vor fi ţinute de 
profesori din ASEM, Universitatea Charles din 
Praga şi distinşi experţi invitaţi de la Academia de 
Ştiinţe / Centrul de Studii Demografice, precum şi 
de la instituţiile UE şi agenţiile ONU (o serie de 
prelegeri vor fi ţinute în limba engleză).

În plus, studenţii înscrişi la Programul de Master în 
Demografie şi Economia Populaţiei vor beneficia 
de instruire în săli moderne şi bine echipate cu 
tehnologii informaţionale avansate şi software, de 
asemenea, de acces la manuale, monografii, 
reviste, cursuri şi alte materiale educaţionale 
disponibile de la Biblioteca Universităţii Charles 
din Praga, Facultatea de Ştiinţe.

Programul de Master în Demografie şi Economia 
Populaţiei presupune, de asemenea, mobilitatea 
academică (program de schimb), participarea 
reciprocă în programele şi proiectele de cercetare, 
precum şi de cooperare ştiinţifică şi academică cu 
Universitatea Charles din Praga, Facultatea de 
Ştiinţe. Cu sprijinul UE (programul Erasmus+), vor 
fi furnizate burse-pilot de către CzDA în cadrul 
proiectului POSTDEMO acordate studenţilor 
programului de master în funcţie de participarea 
la studii şi rezultatele la examenele de admitere. 
Aceste alocaţii vor fi disponibile din noiembrie 
2015.

Cerinţe de admitere: 
Toţi candidaţii trebuie să fie disponibili pentru studii la zi - cursurile 
de masterat nu vor fi organizate în orele de seară. 

Aplicanţii trebuie să demonstreze cunoştinţe suficiente 
(competenţe de lucru) la limba engleză.

Persoanele interesate sunt invitate să aplice în perioada 20 iulie - 29 
august 2015.

Dosarul de înregistrare trebuie să conţină:

� Aplicaţia / Formularul de înregistrare
� Originalul diplomei de licenţă şi în copie
� Copia buletinului de identitate
� Certificat de sănătate (f.286)
� Trei fotografii recente (imagine facială), 3x4 cm

Admiterea la studii se va efectua în baza Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a admiterii în ASEM, ciclul II, masterat 
(detalii pe www.ase.md)

Unde de aplicat:
ASEM, blocul F, biroul 206, 
str. Bănulescu Bodoni 61, 

Chişinău, MD-2005.

Informaţii 
suplimentare:

Catedra Gândire 
Economică, Demografie 

şi Geoeconomie,                                                                          
ASEM, Blocul B, etaj 7, 

birou 708                                                                                                                             
Tel: 022 402815; 

022 402835; 
E-mail: 

catedra.gedg@ase.md

Vedeţi mai multe la:
www.ase.md

 www.mmpsf.gov.md
www.demografie.md

www.ccd.md
(Vă rugăm să reveniţi la aceste pagini 

de fiecare dată pentru alte actualizări!)
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