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FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 

Denumirea modulului / disciplinei S.05.A.034 GLOBALISTICA/GEOPOLITICA 
Anul de studiu 

 

III Semestrul V Tipul de evaluare finală Ex. 

 

Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de 

specialitate   

S Numărul de credite 5 

Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, 

LA – liber alese 

A opțional  

Total ore din planul de  

învăţământ 

150 

 

Total ore de studiu individual 75 

 

Total ore de auditoriu 75 

 

Titularul modulului / disciplinei ȚUGUI Eduard, dr., conferențiar interimar, CHIORESCU Iurie, MA, lector 

 

Facultatea Relații Internaționale și Științe 

Socio-Umane 

 
Numărul total de ore auditoriale 

(pe semestre)  

din planul de învăţământ 
Catedra Relații Internaționale și Științe 

Politice  

Domeniul general  de studiu 31 Științe Politice  Total C  S  L T 

Domeniul de formare profesională 

(specialitate) 

312 Relații Internaționale  

312.1. Relații Internaționale 

Sem. V 45 

  

30 

 

- 

 

- 

 

C - curs, S - seminar, L - activităţi de laborator, T - teză de obiect sau teză de an 

Obiectivele standard ale modulului / disciplinei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

Cunoaştere şi înţelegere  

-să definească obiectul de studiu al disciplinei; 

-să identifice accepţiunile fundamentale ale conceptului de globalizare; 

-să descrie paradigmele principlae asupra globalizării; 

-să determine locul globalisticii în cadrul ştiinţelor sociale;       

-să identifice avantajele şi dezavantajele globalizării; 

-să explice procesele de globalizare prin prisma teoriilor proglobaliste şi antiglobaliste; 

-să determine factorii care au contribuit la accelerarea proceselor globale; 

-să examineze tendinţele actuale ale proceselor de globalizare. 

Aplicare  

- să compare globalizarea şi fenomenele similare ei; 

- să analizeze impactul globalizării asupra variabilelor politice;  

- să analizeze impactul globalizării asupra variabilelor economice; 

- să analizeze efectele culturale ale globalizării; 

- să analizeze efectele sociale ale globalizării; 

- să evalueze impactul globalizării asupra mediului ambiant; 

- să stabilească relaţii cauză – efect dintre politica internă şi politica externă sub impactul globalizării; 

- să elucideze aspectele legate de modificarea viziunilor despre lume sub impactul paradigmelor postmoderniste în 

contextul globalizării; 

- să determine impactul proceselor de globalizare asupra situaţiei actuale din Republica Moldova. 

Integrare  

- să evalueze impactul globalizării asupra statului naţiune şi a transformărilor în structura politică la care este supus; 

- să construiască scenarii referitoare la evoluţia sistemului internaţional contemporan şi a ordinii globale sub influenţa 

globalizării; 

- să estimeze ascensiunea factorilor economici prin crearea unor pieţe globale; 

- să evalueze relevanţa factorilor financiari în propulsarea globalizării; 

- să analizeze rolul comerţului în constituirea pieţelor globale; 

- să evalueze rolul corporaţiilor transnaţionale în accelerarea şi intensificarea globalizării economice; 

- să evalueze impactul produs de tehnologiile informaţionale în contextul globalizării; 

- să identifice şi să evalueze tendinţele care se conturează în cadrul globalizării culturale; 

- să propună sugestii şi soluţii pentru adaptarea şi integrarea Republica Moldova în procesele globale. 
 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Globalistica: obiectul de studiu și funcțiile. Prelegere interactivă cu suport electronic, Harta 

conceptuală 

Evoluția ideilor globaliste și anti-globalismul. Prelegerea interactivă, Harta conceptuală,  

Demonstrația, Stop cadru 

Paradigmele contemporane privind globalizarea. Prelegerea interactivă, Harta conceptuală,  

Demonstrația, Stop cadru 

Globalizarea: esența și dinamica. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, 

Harta politică a lumii, 

Dimensiunile globalizării. Brainstorming-ul, SINELG, Harta politică a lumii, 

Explicația 

Criza economică globală. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, 

Harta politică a lumii, 
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Proliferarea nucleară și problema înarmării. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, 

Harta politică a lumii, 

Problema demografică globală. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, 

Harta politică a lumii, 

Problema ecologică globală. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, 

Harta politică a lumii, 

Republica Moldova în procesele globale contemporane Comunicarea euristică, Studiu de caz, Analiza și 

observarea. 
 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr.  

crt. 

Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. 
Globalism/Anti-globalism 

Studiu de caz 

Cooperare și colaborare. 

Lucrul în echipă 
Calitatatea analizei. 

2. 
Etapele globalizării. 

Studiu de caz  

Cooperare și colaborare. 

Lucrul în echipă 
Calitatatea analizei. 

3. 
Globalizarea în serviciul omenirii  

Prezentări rezumative  

Lucrul diferențiat. 

Prezentarea Pawer 

Point (Prezi) şi 

dezbaterea în 

contradictoriu. 

Prezentarea proiectelor 

(Power Point) 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie adecvat stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă      

  ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 

4. 

Realizarea referatului tematic:  

„Problemele globale ale omenirii”. 

Raport 

 

 

Elaborarea și 

prezentarea referatelor 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie adecvat stabilită 

•  metodologia de cercetare să corespundă 

ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 

5. 

Perspectivele Republicii Moldova în 

contextul globalizării  

Analize și interpretări 

Prezentarea analizelor şi 

discuţii pe marginea lor 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie adecvat stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă 

ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 
 

Bibliografie selectivă 
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12. Dani Rodrik. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. Norton 

Company, 2011. 

13. Martin Wolf. Why Globalization Works. Yale, 2005. 

14. Joseph E Stiglitz. Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton,2002. 

15. Mansbach R. Global Politics in A Changing World: A reader. Boston, 2000.  

16. David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. Iaşi, 2004. 

17. Bari Ioan. Globalizare şi probleme globale. Bucureşti, 2001. 

18. Bauman Zygmunt. Globalizarea şi efectele ei sociale, Ed. Antet, Prahova, 2000. 
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20. Чумаков А. Филоссофия глобальных проблем. Москва, 1994. 

21. Орешкина Т. Современный тероризм и борьба с ним. Москва, 1992. 

22. Лавров С., Гладкий Ю. Глобальная география. Москва, 1997 

 

http://harvardmagazine.com/profile/Stephanie-Garlock
https://www.goodreads.com/author/show/115471.Dani_Rodrik
https://www.goodreads.com/author/show/67708.Martin_Wolf
http://www.librarie.net/autor/7740/david-held
http://www.librarie.net/autor/7741/anthony-mcgrew
http://www.librarie.net/autor/7742/david-goldblatt
http://www.librarie.net/autor/7743/jonathan-perraton

