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FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 
 

Denumirea modulului / 

disciplinei 
S06A045 DOCTRINE POLITICE CONTEMPORANE 

Anul de studiu 

 

III Semestrul VI 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 etnopolitologiei; 

- să definească problematica şi statutul epistemologic al disciplinei;   

- să distingă deosebirile dintre diferitele comunităţi şi modele de entităţi etnopolitice; 

- să determine principalele categorii etnopolitice; 

- să identifice particularitățile modelelor de naţiune şi naţionalism 

- să elucideze elementele structurale ale proceselor naţionale 

- să determine etapele dezvoltării etnopolitologiei; 

- să identifice factorii care au contribuit la dezvoltarea disciplinei 

- să posede terminologia şi cu care operează etnopolitologia 

- să comenteze corelaţia naţiunii cu cultura şi religia 

- să stabilească legătura dintre naţionalism, xenofobie şi rasism. 

Aplicare  

- să stabilească locul etnopolitologiei în sistemul ştiinţelor politice;  

- să determine influenţele asupra disciplinei din partea altor ştiinţe; 

- să compare concepţiile şi teoriile politice ale diferitor autori; 

- să stabilească impactul etnopolitologiei asupra activităţii politice practice; 

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

interpretarea realităţii etnopolitice; 

- să stabilească cauzele ascensiunii naţionalismului; 

- să compare formele extreme de manifestare a naţionalismului; 

- să caracterizeze minorităţile naţionale şi cele etnice; 

- să generalizeze tendințele dezvotării fenomenelor şi  proceselor naţionale; 
Integrare  

- să estimeze importanţa abordării politicului din perspectiva etnopolitologică; 

- să analizeze interdependenţa dintre diferite valori politice;  

- să argumenteze rolul post-naţionalismului şi statului supranaţional 

- să estimeze particularitățile naţionale ale realității politice; 

- să conceptualizeze dimensiunea naţională a particularităților realității politice. 

- să determine dreptul la autodeterminare prin prisma drepturilor individuale şi colective 

- să se servească de diverse modele etnopolitice pentru procesul decizional. 

- să stabilească avantajele şi dezavantajele modelului constructivist de formare a identităţii 

naţionale 

- să recomanda modele optime de soluţionare a problemelor naţionale. 

- să elaboreze propriul sistem explicativ al funcţionării statului național din perspectivă 

teoretică 
 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Procesul de formare a statului naţional Prelegerea interactivă, Problematizarea 

Brainstorming-ul 
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Teoriile naţionalismului Prelegere cu suport electronic, SINELG, Explicația, 

Demonstrația 

Grupurile etnolingvistice şi confesionale din Europa Prelegere cu suport electronic, Brainstorming, Dezbatere 

Identitatea naţională Prelegere cu suport electronic, Problematizarea, Tehnica 

scenariilor, Dezbatere 

Teoriile rasismului Prelegere cu suport electronic, Prezentarea ilustrată, SINELG, 

Studiu de caz 

Partidele şi mişcările de extremă drepta în Europa Prelegere cu suport electronic, Prezentarea ilustrată, SINELG, 

Studiu de caz 

Mişcările pan-naţionale Prelegere cu suport electronic, Dezbateri SINELG 

Conflictele etnopolitice din Europa Prelegere cu suport electronic, Problematizare, Știu/Vreau să 

știu/Am învățat  

Genocidul Prelegere cu suport electronic, Explicație, Analiză și sinteză 

Etnia, poporul, naţiunea Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Invățarea prin 

descoperire, Explicație  

Naţionalismul ca fenomen şi ideologie Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Învățarea prin 

descoperire, Explicație  

Formele extreme ale naţionalismului Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 

Simulările, Proiectul, Portofoliul 

Rasismul ca fenomen şi ideologie Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Minorităţile naţionale şi protecţia lor Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Autodeterminarea şi secesiunea Prelegere cu suport electronic, Explicație, Analiză și sinteză 

Politica și identitatea națională în Republica Moldova Prelegere cu suport electronic, Explicație, Analiză și sinteză 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. 

Consultarea surselor 

bibliografice obligatorii și 

selective ce vizează obiectul 

studiat şi acumularea 

deprinderilor de cercetare 

ştiinţifică. 

 

Determinarea surselor şi consultarea 

acestora. 

Sistematizarea,  generalizarea și sintetizarea 

surselor. 

 

 

2. 

Determinarea interesului 

ştiinţific al studenţilor în 

vederea alegerii temei 

proiectului de an. 

Stabilirea temei, elaborarea 

planului, stabilirea strategiilor de 

realizare. 

 

Tematica aleasă trebuie să fie bazată pe diverse 

surse, pe sistematizarea şi generalizarea 

informaţiei. 

3. 

 

 

 

Elaborarea referatelor, 

comunicărilor,rapoartelor de 

evaluare (Anexă). 

 Stabilirea temei, elaborarea 

planului, consultarea surselor 

bibliografice, acumularea 

informaţiei, realizarea obiectivelor. 

Studiul trebuie să fie bazat pe diverse surse 

(minimum 5-7), volumul – minimum 5 pagini, să 

fie realizată o analiză critică a rezultatelor cu 

prezentarea concluziilor. 
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Portofoliu „Naţionalism şi 

multuculturalism” 

Elaborarea designului, realizarea 

obiectivelor, acumularea informaţiei 

referitoare la tipurile de voturi, 

prezentarea rezultatelor 

Concordanţa dintre obiective şi conţinut, utilitatea 

şi actualitatea materialelor acumulate, volumul să 

fie de 6 foi, forma de prezentare Power Point. 

5 

Raport „Identitatea naţională 

în Republica Moldova: 

deziderat şi realitate” 

Elaborarea obiectivelor, selectarea 

eşantionului, determinarea terenului, 

procesarea datelor şi realizarea 

chestionarului. 

Determinarea metodologiei de realizare a 

obiectivelor, selectarea localităţilor, prelucrarea 

datelor şi prezentarea sub formă de tabele. 

 

Bibliografie selectivă 

1. Andreescu G. Naţiune şi minorităţi. Iaşi, 2004. 

2. Anderson B. Comunităţi imaginate. Bucureşti, 2000. 

3. Altermatt U. Previziunile de la Sarajevo. Etnonaţionalismul în Europa. Iaşi, 2000. 

4. Caşu I. Politica etnolingvistică a URSS în Moldova Sovietică. Chişinău, 1999. 

5. Cordellier S. Naţiuni şi naţionalisme. Bucuresti, 2000. 

6. Gellner E. Naţiuni şi naţionalism. Bucureşti, 1997. 

7. Gellner. E. Naţionalismul. Bucureşti, 2001. 

8. Gellner E. Cultură, identitate şi politică. Bucureşti, 2001. 

9. Fruntaşu Iu. O istorie etnopolitică a Basarabiei. Chişinău, 2003. 

10. Hobsbawm E. Naţiuni şi naţionalism. Chişinău, 1997. 

11. Kymlicka W. Politica în dialect: Naţionalism, multiculturalism şi cetăţenie. Chişinău, 2004. 

12. Арутюнян Л. М. ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ, Учебное пособие для вузов. Москва 1999. 

13. Тишков В. А. Этнология и политика. Москва, 2011 

14. Wieviorka M. Spaţiul rasismului. Bucureşti, 1994. 

 


