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Finalități de studiu

de cunoaștere:
1.1 A cunoaște conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele de
natură socio-economică în servicii publice
7.1. A descrie procesul de organizare a activităților în domeniul
serviciilor hoteliere, turism și agrement
de aplicare:
1.4.A compara conceptele, teoriile, metodele și instrumentele de
natură socio-economică în servicii publice pentru probleme din
domeniul serviciilor publice
7.4. A elabora studii referitoare la organizarea activităților din
domeniul serviciilor hoteliere, turism și agrement, la nivel național,
regional și internațional
de integrare:
7.5. E efectua o analiză comparativă a activității de organizare în
domeniul serviciilor hoteliere, turism și agrement la nivel regional,
național și/sau internațional
Rolul statului în societatea contemporană.
Elementele democrației sociale și ideea unei societăți civile solidare.
Statul ca noțiune politică.
Societatea civilă și implicarea cetățenească.
Democrația economică, statul și societatea civilă.
Poziționarea partidelor în chestiunea raporturilor dintre stat și societatea civilă
Societatea civilă a Republicii Moldova
Situația Europei de est după al II-lea război mondial
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-studiu de caz,
aprecierea în rezultatul participării la seminare
Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers
nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare.
Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor:
 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;
 evaluare finală – 40%
C1 Cunoașterea conceptelor,
teoriilor, metodelor şi
instrumentelor de natură socioeconomică în servicii publice
C7 Cercetarea problemelor de
organizare a activităților în
domeniul serviciilor hoteliere,
turism și agrement la nivel
regional, național și internațional

Studenții vor elabora un studiu de caz cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor de
cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de elaborare și prezentare
se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI ”Lucrul individual”.
de bază
1. Crampton, R.J. Europa Răsăriteană în secolul al XX-lea...şi după, Bucureşti: Curtea Veche, 2002
Holmes, Leslie: Postcomunismul, Iaşi, Institutul european, 2004
2. Gaillard, Jean-Michel, Rowley, Anthony: Istoria continentului european. De la 1850 până la

1

sfârşitulsecolului al XX-lea, Bucureşti, Cartier, 2001
suplimentară
1. Bărbieru, Mihaela (coord.); Radu, Roxana (coord.); Dindirică, Lucian (coord.). Biserica si
societate: paradigme, interpretari, implicatii. Academia Româna Institutul de Cercetări SocioUmane "C.S. Nicolăescu-Plopşor" (Craiova) Cetatea de Scaun. 2015. 203 p. ISBN978-606-537305-1
2. Gregor, James.FeţeleluiIanus : marxismşi fascism în secolul XX, Bucureşti: Univers, 2002

2

