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FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 
 

Denumirea modulului / 

disciplinei 
F.01.O.001 

F.02.O.010 
POLITOLOGIE (I-II) 

Anul de studiu 

 

I Semestrul I-II Tipul de evaluare finală Ex. 

 

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

specialitate   

F Numărul de credite 12 

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

facultativă, LA – liber alese 

O obligatorie  

Total ore din planul de  

învăţământ 
330 

 

Total ore de studiu individual 144 

 

Total ore de auditoriu 186 

 

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  

312.1. Relații Internaționale 

Sem I  

180 

Sem 

II 

 

 

45 

 

48 

 

 

45 

 

48 

 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 

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 politologiei; 

 să definească problematica şi statutul ştiinţei politice; 
 să identifice şi să interpreteze perioadele dezvoltării politologiei; 
 să cunoască doctrinele şi ideologiile politice în evoluţia lor; 
 să se orienteze în universul principalelor şcoli politologice; 
 să reproducă ideile principale ale gînditorilor politici; 
 să definească diferite concepţii, noţiuni, categorii din ştiinţa politică 

Aplicare  
 să stabilească locul politologiei în sistemul ştiinţelor politice; 

 să explice dezvoltarea politologiei pe parcursul istoriei; 
 să compare concepţiile şi doctrinele politice ale diferitor gînditori; 
 să poată explica esenţa puterii politice şi a vieţii politice din societate; 
 să poată argumenta importanţa şi rolul sistemelor politice şi a regimurilor politice; 
 să demonstreze aportul diferitor gînditori în dezvoltarea ştiinţei politice; 
 să posede o cultură politică înaltă, capacitate de a susţine discursuri politice. 

Integrare  

 să aibă o viziune de ansamblu asupra proceselor politice şi geopolitice; 
 să determine relaţia dintre istoria gîndirii politice şi politologie; 
 să poată aplica cunoştinţele politologice în domeniul activităţilor profesionale; 
 să dezvolte şi să argumenteze propriile idei social-politice; 
 să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor politice; 
 să propună sugestii şi soluţii în domeniul ştiinţelor politice; 
 să manifeste capacităţi de a lua decizii optime în condiţii contraversate ale realităţii 

contemporane; 
 să aprecieze argumentat evenimentele politice contemporane. 

 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Politologia ca ştiinţă şi obiect de studiu Prelegerea interactivă, Problematizarea, Brainstorming-ul 
 

Puterea politică, mecanismul realizării ei Prelegere cu suport electronic, SINELG, Explicația, 

Demonstrația 

Sistemul politic Prelegere cu suport electronic, Brainstorming, Dezbatere 

Regimul politic  Prelegere cu suport electronic, Problematizarea, Tehnica 
scenariilor 
Dezbatere 

Statul – element de bază a sistemului politic. Prelegere cu suport electronic, Prezentarea ilustrată, SINELG, 

Studiu de caz 

Statul de drept Prelegere cu suport electronic, Dezbateri, SINELG 
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Partidele politice.  Prelegere cu suport electronic, Problematizare, Știu/Vreau să 
știu/Am învățat  

Grupurile de presiune Prelegere cu suport electronic, Explicație, Analiză și sinteză 

Elita politică Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Învățarea prin 
descoperire, Explicație  

Liderismul politic. Exercițiul, Problematizarea, Metoda piramidei 

  

Pluralismul politic Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Societatea civilă Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 
Simulările, Proiectul 

Democraţia – forma politică de organizare a societăţii Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 
Simulările, Proiectul, Portofoliul 

Drepturile omului Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Învățarea prin 

descoperire, Explicație  

Sistemele electorale Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Alegerile ce fenomen politic Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 
Simulările, Proiectul 

Ideologia politică  Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Socializarea politică Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Învățarea prin 
descoperire, Explicație  

Conştiinţa politică Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Cultura politică Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 
Simulările 

Politica socială Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Învățarea prin 
descoperire, Explicație  

Politica naţională Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Conflictele politice Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 
Simulările, Proiectul 

Politica mondială şi relaţiile internaţionale Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Învățarea prin 
descoperire, Explicație  

 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. 
Locul politologiei în 

sistemul ştiinţelor sociale  
Identificarea nivelurilor 

ştiinţelor sociale şi politice 
 Evaluarea soluţiilor prezentate. 

2. 

Mecanismul realizării 

puterii politice şi 

legitimitatea ei 

 

Referate:  

Studiu comparativ al 

mecanismelor de realizare 

si al tipurilor de 

legitimitate 

 Prezentarea şi aprecierea referatului 

 

3. 

 

 

Grupurile de interes si 

presiune politica si 

economica 

Referate.  

(Cazul Republicii 

Moldova)  

 Prezentarea şi aprecierea referatelor 

4 

Partidele politice din 

Republica Moldova prin 

prisma dihotomiei 

Guvernare-Opoziţie 

Comunicări şi dezbateri  Prezentarea aprecierilor şi dezbaterilor în 

contradictoriu. 

5 

Sistemul electoral al 

Republicii Moldova în 

contextul modernizării 

Referate şi 

comunicări 
 Prezentarea referatelor, comunicărilor şi 

dezbateri pe marginea informaţiilor expuse. 

6 
Specificul elitelor politice 

din Republica Moldova 

Referate şi 

comunicări 
 Prezentarea referatelor, comunicărilor 

7 

Drepturile și libertățile 

omului: deziderat și 

realitate 

Comunicări şi dezbateri  Prezentarea aprecierilor şi dezbaterilor în 

contradictoriu. 

8 

Democrația: între real și 

ideal 

Studiu comparativ între 

ipostazele ideatică și 

empirică 

 Prezentarea aprecierilor şi dezbaterilor în 

contradictoriu. 

9 

Criza ideologiilor politice Comunicări şi dezbateri  Prezentarea aprecierilor şi dezbaterilor în 

contradictoriu. 
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1. Andriş A. Politologie sau ştiinţă politică. - Bucureşti, 1997. 
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3. Chatelet F., Pisier E. Concepţiile politice ale sec. XX.- Bucureşti, 1994. 

4. Colas D. Sociologia politică. – Bucureşti, 2002. 

5. Colas D. Dicţionar de gîndire politică. Bucureşti, 2010. 

6. Dicţionar de politică. / Coordonat de L. McLean. - Bucureşti, 2001. 

7. Dicţionarul marilor gînditori politici. /Coord. R. Behewwick şi Ph. Green. Bucureşti, 2002. 

8. Fisichela D. Ştiinţa politică (probleme, concepte, teorii). - Iaşi, 2007. 

9. Enciu N. Politologie. Curs universitar.- Chişinău, 2005. 

10. Nay O. Istoria ideilor politice. Iaşi, 2008. 

11. Politologie. Manual (pentru specialităţile nonprofil) / Coord. V. Moşneaga, Gh. Rusnac, V. Sacovici. – Chişinău, 

2007. 

12. Preda, Cristian. Introducere in ştiinta politică, Polirom, Iasi, 2010. 
13. Ţîrdea B., Noroc L. Politologie. - Chişinău, 2008 

14. Țîrdea B., Noroc L. Politologie. Curs de prelegeri. Ediția a treia. Chișinău: Elan Poligraf SRL, 2014 

15. Varzari P. Istoria gîndirii politice (Note de curs). Chişinău, Pontos, 2011. 

16. Varzari P.Sociologie politică. (Note de curs). Chişinău, Pontos, 2015. 

17. Vîlsan C. Politologie. - Bucureşti, 1997. 

18. Voiculescu M. Tratat de politologie. - Bucureşti, 2002. 

19. Осипов Г. В. Социология политики. - Москва, 1995. 

20. Политология. Краткий энциклопедический словарь. / Отв. ред. Ю.С. Борцов. - Ростов-на-Дону, 1997. 

21. Политология. Энциклопедичекий словарь. / Общая ред. и составитель     Ю.И. Аверьянов. – Москва, 1993. 

22. Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. Учебник. - Москова, 2002. 
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