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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative 

Departamentul „Științe Politice și Administrative” 

Pentru specialitate 1013.1 Servicii Hoteliere, Turism și Agrement. 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

POLITOLOGIE 

Responsabil de disciplină/modul: A. Colațchi dr. conf. univ 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.02.A.0.14 150 30 30  90 5 Română/ 

rusă/engleză 

U.03.A.0.14 150 16 8  126 5 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1 Cunoașterea conceptelor, 

teoriilor, metodelor şi 

instrumentelor de natură socio-

economică în servicii publice 

 

de cunoaștere: 

• A cunoaște conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele de natură 

socio-economică în servicii publice 

• A identifica, a defini conceptele, teoriile, metodele și instrumentele 

de natură economico-socială în servicii publice 

 

de aplicare: 

• A compara conceptele, teoriile, metodele și instrumentele de natură 

socio-economică în servicii publice pentru probleme din domeniul 

serviciilor publice 

 

Conținutul 

disciplinei 

Politologia. Obiect de studiu 

Politica ca fenomen social. 

Puterea politică. 

Sistemul  politic. 

Regimul politic 

Societatea politică. Statul ca element principal al societăţii politice. 

Ideologii politice 

Partidele şi mişcările social-politice 

Societatea civilă   

Elita și liderismul politic 

Conflictele politice. 

Sisteme electorale și alegerile 

Conștiința și cultura politică. 

Politica și relațiile internaționale 

Socializarea politică 
 

  

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-referat, 

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% 
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Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un referat ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor 

economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de 

elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI ”Studiul individual” (poate fi 

accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Andriş A. Politologie sau ştiiţa politică. – Bucureşti, 1997. 

2. Sandu I. Politologia. Îndrumar instructiv-metodic. – Chişinău, 2002. 

3. Măgureanu V. Studii de sociologie politică. – Bucureşti, 1997.  

4. Fruntaşu P., Rusnac Gh. Republica Moldova pe calea democratizării. – Chişinău, 1999. 

5. Moșneaga V. (coord.) Politologia non-profil. Chișinău, 2008. 

suplimentară  

6. Lijphart A. Modele ale democraţiei. – Iaşi, 2000. 

7. Sartori G. Teoria democraţiei reinterpretată. – Iaşi, 1999. 

8. Balandier G. Antropologie politică. Budapest, 1998. 

9. Carinschi A., Bocancea C. Ştiinţa politicului. – Iaşi, 1998. 

10. Гаджиев К. Политическая наука . –Москва, 1996. 

11. Дегтярев А. Основы политической науки. Москва, 1998. 
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