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FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 
 

Denumirea modulului / 

disciplinei 
S03O020 STASIOLOGIE 

Anul de studiu 

 

II Semestrul III Tipul de evaluare finală Ex. 

 

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

specialitate   

S Numărul de credite 3 

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

facultativă, LA – liber alese 

O obligatorie  

Total ore din planul de  

învăţământ 
90 

 

Total ore de studiu individual 45 

 

Total ore de auditoriu 45 

 

Titularul modulului / disciplinei Rusnac Gheorghe dr.hab., prof.univ 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 

SemIII   

90 

 

 

30 

  

 

 

 

15 

 

 

 

 
- 

 
- 

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 se determine obiectul de studiu al disciplinei; 

- să se  identifice locul stasiologiei în cadrul ştiinţelor politice; 
- să se definească sistemul conceptual al stasiologiei; 
- să se determine trăsăturile definitorii ale partidului politic; 
- să se evidenţieze problemele operaţional-aplicative ale stasiologiei ca disciplină a ştiinţelor politice;  
- să se descrie conexiunea dintre grupurile de interese, de presiune şi partide; 
- să se determine procesul apariţiei istorice a partidelor politice; 
- să se distingă funcţiile şi rolul partidelor politice; 
- să se identifice tipurile de sisteme de partide. 

 

Aplicare  
- să se evidenţieze mecanismul şi etapele formării partidelor politice; 
- să  se stabilească  relaţia pluralism politic şi pluripartidism; 
- să  se stabilească  raportul dintre pluripartidism şi democraţie; 
- să se  clasifice tipurile de partide politice; 
- să se determine dimensiunile organizaţionale ale partidelor politice; 
- să se generalizeze experienţa partidelor politice democratice; 

- să se compare doctrinele politice ale partidelor politice din Republica Moldova. 
 

Integrare  
- să  se aprecieze importanţa doctrinelor şi ideologiilor partidiste; 
- să  se examineze tendinţele actuale în dezvoltarea partidelor politice; 
- să se evalueze relaţiile interpartiinice în societatea moldovenească; 
- să se proiecteze direcţia dezvoltării sistemului partidist moldovenesc; 
- să se estimeze valorile critice ale partidelor politice contemporane; 

- să se producă scenarii privind viitorul posibil al partidelor politice în societatea tehnotronică 

 
 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Stasiologia – ramură a ştiinţelor politice Prelegerea interactivă, Problematizarea 
Brainstorming-ul 

Obiectul de studiu al stasiologiei Prelegere cu suport electronic, SINELG, Explicația, 

Demonstrația 

Apariţia partidelor politice Prelegere cu suport electronic, Brainstorming, Dezbatere 

Instituţionalizarea partidelor politice Prelegere cu suport electronic, Problematizarea, Tehnica 
scenariilor, Dezbatere 

Legitimitatea partidelor Prelegere cu suport electronic, Prezentarea ilustrată, SINELG, 
Studiu de caz 
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Organizarea partidelor politice Prelegere cu suport electronic, Prezentarea ilustrată, SINELG, 
Studiu de caz 

Centralizarea şi descentralizarea în cadrul partidelor politice Prelegere cu suport electronic, Dezbateri SINELG 

Tipologia partidelor politice Prelegere cu suport electronic, Problematizare, Știu/Vreau să 
știu/Am învățat  

Funcţii şi roluri ale partidelor politice Prelegere cu suport electronic, Explicație, Analiză și sinteză 

Poziţionarea partidelor pe abcisa politică Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Invățarea prin 

descoperire, Explicație  

Sisteme de partide Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Învățarea prin 
descoperire, Explicație  

Monopartidismul Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 
Simulările, Proiectul, Portofoliul 

Bipartidismul Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Pluripartidismul Prelegere cu suport electronic, Asociații libere, SINELG 

Sistemul de partide în Republica Moldova Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 
Simulările, Proiectul modele, Portofoliul 

 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. 

Partide, grupuri de 

presiune, grupuri de 

interese 

Referate: Studii de caz 

 

 Prezentarea şi aprecierea referatului 

2. 

Instituționalizarea juridică 

a partidelor 

Soluţionarea speţelor  

în baza legislației în 

vigoare 

 Evaluarea soluţiilor prezentate. 

3. 

 

 

 

Factorii legitimității 

partidelor 

Analiza cauzelor, 

etapelor, evoluției și 

involuției partidelor 

 Prezentarea aprecierilor şi dezbaterilor în 

contradictoriu. 

4 
 Sisteme de partide (studii 

comparative)  

Referate  Prezentarea şi aprecierea referatului 
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Sistemul de partied în RM Masă rotundă  Comunicări, aprecieri și dezbateri. 
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