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FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Politologia
Anul de studiu
1,3 Semestrul I, V
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Total ore din planul de
învăţământ
Titularul disciplinei
( grad didactic şi
ştiinţific, nume,
prenume)

Catedra de specialitate

Tipul de evaluare finală (E/V)
E
Nr.
de
Ob.
3
credite
Totalul ore studiu
45
45
individual
Titular curs
Titular seminar / lucrări practice
Lector universitar,
Lector universitar,
Magistru în ştiinţe politice
Magistru în ştiinţe politice
Leşco Victoria.
Leşco Victoria.
Lector universitar, magistru în
Lector universitar, magistru în
ştiinţe umanistice,
ştiinţe umanistice,
doctorand, Leşcu A.
doctorand, Leşcu A.
Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
Total
C
S
45
30
15

LP
-

Competenţe generale
 Să demonstreze capacităţi de a-şi crea o reprezentare integră despre politică şi rolul ei în
societate;
 Să valorifice interconexiunea dintre politologie şi celelalte discipline;
 Să demonstreze spirit analitic faţă de procesele care au loc în viaţa politică;
 Să argumenteze importanţa şi rolul politologiei în funcţionarea eficientă a instituţiilor statului
de drept, importanţa şi funcţiile societăţii civile în diverse ţări ale lumii.
1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare:
- să definească, să reproducă, conceptele cheie, teoriile, noţiunile, definiţiile
disciplinei de studiu (politologie, politica, partid politic, ideologie politică, sistem
politic, regim politic, cultură politică, conştiinţă politică, politică internaţională, stat,
funcţiile statului, societate civilă);
- să identifice mecanismul funcţionării instituţiilor politice şi gradul de influenţare
de către ele a procesului de transformare a societăţii, caracterul acestor transformări;
- să identifice problemele fundamentale ale relaţiilor internaţionale, organismelor
politice, uniunilor şi blocurilor ce acţionează în prezent în lume;
- să descrie procedeele şi strategiile folosite pentru atingerea unor anumite scopuri
politice;
- să redea în succesiunea logică etapele unei cercetări politologice;

Competenţe
specifice
disciplinei

Tematică
generală

- să reproducă obiectivele, principiile şi metodele disciplinei.
2. Instrumental-aplicative:
- să stabilească rolul şi importanţa politologiei în viaţa actuală politică;
- să aplice cunoştinţele, capacităţile acumulate în activitatea profesională;
- să analizeze sfera relaţiilor politice, legităţile instaurării şi funcţionării puterii
politice;
- să-şi expună părerea personală referitor la ideile sau ipotezele formulate intr-o
dezbatere;
- să elaboreze un instrument de lucru (chestionar, fişă de observaţie, ghide de
interviu etc);
- să realizeze observaţii, analize, studii comparativ
3. Atitudinale:
-să demonstreze capacităţi de comunicare şi de dezbatere a subiectelor;
- să respecte principiile de bază ale activităţii politice, formele şi metodele de
funcţionare în societate;
- să aplice în practica de activitate a viitorilor profesori de educaţie fizică a unui
comportament politic civilizat, bazat pe cunoştinţe în domeniul ştiinţei politice;
- să respecte valorile general-umane şi naţionale faţă de diferenţele etice şi
culturale;
- să demonstreze hotărîre, convingere în susţinerea ideilor, poziţiilor, în acţiune;
- să fie deschis la tot ce este nou.
Conţinutul disciplinei
Tematică curs
Tematică seminar / lucrări practice
Obiectul politologiei
2 ore Politologia - obiect de studiu
2 ore
ştiinţific. Fundamentele gândirii
politice contemporane
Gândirea politică în istoria
4 ore Puterea politică ca fenomen social.
2 ore
umanităţii
Sistemul politic în Republica
Moldova: problemele constituirii şi
funcţionării
Puterea politică
2 ore Regimuri politice democratice,
2 ore
autoritare
Sistemul politic
2 ore Perspectiva politologică asupra
2 ore
statului. Partidele politice şi sisteme
partidiste
Regimul politic
2 ore Cultura politică în dezbaterile
2 ore
politologice contemporane. Clasa
politică şi liderismul politic
Statul ca instituţie
2 ore Concepţiile şi teoriile politice
fundamentală a sistemului
contemporane
politic
Partidele politice şi sistemele
4 ore Organizaţiilor politice internaţionale 2 ore
electorale
Conştiinţa şi cultura politică
2 ore Legislaţia sportivă din Republica
1 ore
Moldova
Elita politică şi liderismul
2 ore
politic
Ideologii politice
2 ore
2

Politica naţională
Politica externă şi relaţiile
internaţionale
Politica şi sportul




























2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie obligatorie selectivă
Almond Gabriel A., Ştiinţa politică: istoria disciplinei.- Manula de ştiinţă politică / ed.:
Robert E. Goodin, Hamns – Dieter Klingemann; trad.: Irina Ana Kantor, Ileana Cristina Stănuş, Romana Careja... – Iaşi: Polirom, 2005. P. 60 – 97.
Andrei Petre- Sociologie generală. Iaşi. 1997.
Aristotel, Statul, editura Antet, Bucureşti 2003.
Aristote, Politica, editura Antet, Bucureşti 2003.
Comte Auguste. Discurs asupra spiritului pozitiv. Bucureşi, 1999.
Baudonin J., Introducere în sociologia politică, Bucureşti, 1999.
Beniuc V., Politologia, Chişinău, 2000.
Dicţionarul marilor gânditori politici ai secolului XX ( coordonatori Robert Benewick şi
Philip Green ), Editura Artemis, 2002
Carpinschi A., Bocancea C., Ştiinţa politicului, Iaşi, 1998.
Efremov V. Politologie. Teste.-Ch.:,2009.
Efremov V. Politologie: Ştiinţă şi disciplină de studiu. Ch.:, 2010.
Efremov V. Evoluţia gîndirii politice. – www.perspectiva.md
Enciu N. Politologia. – Chişinău: Civitas, 2005
Fisichella D., Ştiinţa politicului, Chişinău, 2000
Fisichella D.,Ştiinţa politică: probleme,concepte teorii / Domenico Fasichella; trad. Şi
postf. De Vixctor Moraru. – Iaşi: Polirom, 2007
Iliescu, Adrian – Paul, Introducere în politologie / Adrian - Paul Iliescu.- Bucureşti:
BIC ALL, 2000.
JoHnson Allan G. Dicţionarul Blackwell de sociologie: ghide deutilizare a limbajului
sociologic. Bucureşti, 2000.
Larousse. Dicţionar de gîndire politică. Univers enciclopedic. – Bucureşti, 2003
Mitran I., Politologia în faţa secolului XXI., Bucureşti, 1997.
Moşneaga V., Politologia, Chişinău, 1999
Moşneaga V. (coord.) Politologie. Partea I. – Chişinău, USM, 1993.
Oxford. Dicţionar de politică(coord. Lain Mclean), Editura Universul enciclopedic,
Bucureşti, 2001
Rusnac Gh., Moşneaga V., Varzari P., Politologia – ştiinţă şi disciplină de studiu. Politologie: manual pentru specialităţile nonprofil. Univ. De Stat dim Moldova. FRIŞPA.
Catedra Politologie şi Educaţie Civică. – Ch.: CEP USM, 2007
Rusnac Gh. Ştiinţa politică în Republica Moldova la etapa actuală // MOLDOSCOPIE
(Probleme de analiză politică). Nr. 2 (XXXVII), 2007. – Chişinău: CEP USM, 2007.
Ţîrdea, Bogdan Noroc L., Politologie, Chişinău, 2008
Vâlsan C., Politologie, Bucureşti, 1998.
Voiculescu M. Politologie. Victor. Bucureşti. 2009

3

La stabilirea notei finale se iau în considerare




Ponderea exprimată în %
{total = 100%}
60%

Media notelor acordate la seminar
Notele obţinute la testele periodice
Notele acordate pentru referate, eseuri, traduceri,
studii de caz
40%
 Nota acordată la examinarea finală
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerinţe maxime de promovare (pentru
- Însuşirea noţiunilor elementare de politică.
nota 10) :
- Însuşirea tuturor noţiunilor predate la curs şi
lucrări practice.
Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse
studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5
8. pregătire prezentări orale 0
2. studiu după manual, suport de curs
5
9. pregătire examinare
10
finală
3. studiul bibliografiei minimale
0
10. consultaţii
5
indicate
4. documentare suplimentară în
5
11. documentare pe net
0
bibliotecă
5. activitate specifică de pregătire pt.
5
12. alte activităţi
0
seminar / lucrări practice
6. realizare teme de casă, eseuri,
5
13. alte activităţi
0
referate, proiecte, traduceri etc.
7. pregătire teste periodice sau parţiale
5
14. alte activităţi
0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 45

Data întocmirii:______________
Titular curs:
Titular seminar:
Şef catedră:
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