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Republica Moldova
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Manolachi Veaceslav – dr.hab.,prof.univ.,
rector USEFS
Dorgan Viorel – dr.hab.,prof.univ., primprorector USEFS
Busuioc Serghei, dr., conf.univ., decanul
facultăţii Pedagogie, USEFS
Moderatorul seminarului: Goncearuc Svetlana,
dr., prof.univ., USEFS
1. Prezentare: Fundamente teoreticometodologice ale elaborării cursului
universitar
„Politologie”
pentru
instituțiile de învățământ universitar
din domeniul educației fizice și
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2. Dezbatere: Catedra ŞPS, profesori,
masteranzi, studenţi USEFS,
1245- 1400
3. Concluzii, înmânarea certificatelor de
participare
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Misiunea Catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi
Socioumanistice constă în asigurarea procesului de
predare-învăţare - evaluare la disciplinele pedagogice,
psihologice şi alte ştiinţe socioumanistice, ce permit
formarea la studenţi a concepţiei despre lume, om,
natură, societate şi a competenţelor profesionalpedagogice – componente fundamentale în formarea
profesională a specialiştilor din domeniul educaţiei
fizice şi sportului, kinetoterapie, servicii ale securităţii
şi servicii publice.
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 Cursul de Politologie are drept subiect de
studiu sfera politicului și urmărește
surprinderea într-o imagine generală a vieții
politice, a fenomenelor, a conduitelor și a
acțiunilor politice.
 Disciplina face parte din componența de
orientare socioumanistă din planul de
învățământ și ține cont de noile teorii și
cercetări în domeniul politologiei, de
realizările și experiența predării științei
politice în instituțiile de învățământ superior
din Moldova. Deasemenea, asigură un
minimum de cunoștințe de cultură politică,
necesare în formarea tuturor specialiștilor
din diferite domenii de activitate, cât și
pentru înțelegerea fenomenului politic de
către cetățeni în general.
 Cursul a fost conceput într-o legătură
indisolubilă cu științele comunicării, punând
un accent deosebit pe interacționismul
simbolic care structurează imaginarul politic
și mecanismele de formare a acestuia. Din
această perspectivă un rol deosebit în
economia lucrării îl au lecțiile despre puterea
politică, ideologiile și culturile politice în
care se explică geneza și influența imaginii
politice în viața socială.
 La USEFS, disciplina Politologia urmează a
fi predată ca o știință de sinteză, umanistă,
care va îmbogăți cunoștințele fiecărui
student despre rolul său în luarea deciziilor
din societate care îi afectează viața cotidiană,
drepturile pe care le are și cum le poate
exercita, dezvoltând-ui spiritul cetățenesc.
Politologie, Curs universitar,
Chişinău, 2018, editată Tipogr.
„CAVAIOLI”
ISBN 978-9975-59-167-6

