
1 

 

 

FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 
 

Denumirea modulului / 

disciplinei 
S05A037 DOCTRINE POLITICE CONTEMPORANE 

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 4 

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

facultativă, LA – liber alese 

A Opțională  

Total ore din planul de  

învăţământ 

120 

 

Total ore de studiu individual 60 

 

Total ore de auditoriu 60 

 

Titularul modulului / disciplinei Mînăscurtă Cezar dr., conf.univ.  

 

Facultatea Relații Internaționale și Științe 

Socio Umane 

 
Numărul total de ore auditoriale 

(pe semestru)  

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  

312.2. Relații Internaționale 

SemV   

120 

 

 

30 

  

 

 

 

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 determine obiectul de studiu al doctrinelor politice contemporane; 

- să definească problematica şi statutul epistemologic al doctrinelor politice contemporane;   

- să determine etapele dezvoltării doctrinelor politice contemporane; 

- să identifice factorii care au contribuit la dezvoltarea doctrinelor politice; 

- să cunoască tezele fundamentale ale curentelor doctrinare contemporane; 

- să enumere autorii care au contribuit decisiv la dezvoltarea teoriei politice contemporane; 

- să posede terminologia şi cu care operează teoria politică. 

 

Aplicare  

- să stabilească locul doctrinelor politice în sistemul ştiinţelor politice;  

- să determine influenţele asupra doctrinelor politice din partea altor ştiinţe; 

- să compare concepţiile şi teoriile politice ale diferitor autori; 

- să stabilească impactul teoriei politice contemporane asupra activităţii politice practice; 

- să demonstreze aportul diferitor gânditori în dezvoltarea teoriei politice; 

- să analizeze valorile şi principiile cu care operează diverse doctrine politice în explicarea şi 

interpretarea realităţii; 

- să clasifice teriile politice în dependenţă de orientarea doctrinară. 

 

Integrare  

- să estimeze importanţa abordării politicului din perspectiva teoriilor contemporane; 

- să analizeze interdependenţa dintre diferite valori politice;  

- să evalueze consecinţele activităţii politice prin prisma diverselor teorii; 

- să evalueze convingerile şi orientările valorice proprii vizavi de convingerile teoreticienilor 

politici contemporani; 

- să dezvolte şi să argumenteze propriile idei social-politice; 

- să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul doctrinelor politice; 

- să compare diferenţele dintre doctrinele politice asupra organizării instituţiilor politice şi 

efectelor lor sociale; 

- să elaboreze propriul sistem explicativ al funcţionării statului din perspectivă teoretică. 

 
 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Obiectului de studiu al doctrinelor politice contemporane Prelegerea interactivă, Problematizarea 

Brainstorming-ul 

Structura şi funcţiile ideologiilor politice Prelegere cu suport electronic, SINELG, Explicația, 

Demonstrația 

Liberalismul Prelegere cu suport electronic, Brainstorming, Dezbatere 

Neoliberalismul Prelegere cu suport electronic, Problematizarea, Tehnica 
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scenariilor, Dezbatere 

Conservatorismul  Prelegere cu suport electronic, Prezentarea ilustrată, SINELG, 

Studiu de caz 

Neoconservatorismul Prelegere cu suport electronic, Prezentarea ilustrată, SINELG, 

Studiu de caz 

Marxismul şi neomarxismul Prelegere cu suport electronic, Dezbateri SINELG 

Democraţia socială Prelegere cu suport electronic, Problematizare, Știu/Vreau să 

știu/Am învățat  

Democraţia creştină Prelegere cu suport electronic, Explicație, Analiză și sinteză 

Naţionalismul Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Invățarea prin 

descoperire, Explicație  

Fascismul Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Învățarea prin 

descoperire, Explicație  

Totalitarismul Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 

Simulările, Proiectul, Portofoliul 

Feminismul  Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Social – liberalismul   Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. 

Fundamentele filosofice ale 

liberalismului. 

 

Referate: Studii de caz 

 

• Prezentarea şi aprecierea referatului 

2. 

Libertate versus egalitate în 

doctrinele politice 

contemporane 

Soluţionarea speţelor  

în baza legislației în 

vigoare 

• Evaluarea soluţiilor prezentate. 

3. 

 

 

 

Curente şi tendinţe 

doctrinare în cadrul social-

democraţiei 

Analiza cauzelor, 

etapelor, evoluției și 

involuției social-

democrației 

• Prezentarea aprecierilor şi dezbaterilor în 

contradictoriu. 

4 
 Teoria marxistă asupra 

statului 

Referate • Prezentarea şi aprecierea referatului 
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Genealogia statului naţiune Masă rotundă • Comunicări, aprecieri și dezbateri. 
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