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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.02.A.0.15 150 60 30  60 5 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

Cunoașterea și aplicarea 

cunoştinţelor 

teoretice şi a metodologiilor de 

explicare a 

lumii înconjurătoare. 

• A determina specificul politicului ca domeniul și a 

cunoaște obiectul de studiu al politologiei; 

• A identifica noțiunile și categoriile de bază, precum și 

metodologia politologiei; 

• A compara funcții de bază ale principalelor instituții 

politice; 

• A demonstra particularitățile proceselor politice; 

• A generaliza tendințele dezvoltării proceselor politice 

autohtone și de peste hotare; 

• A evalua prestațiile și comportamentul actorilor politici. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Politologia. Obiect de studiu 

2. Politica ca fenomen social. 

3. Puterea politică. 

4. Sistemul politic 

5. Regimul politic 

6. Societatea politică. Statul ca element principal al societăţii politice. 

7. Ideologii politice 

8. Partidele şi mişcările social-politice 

9. Societatea civilă 

10. Elita și liderismul politic 

11. Conflictele politice. 

12. Sisteme electorale și alegerile 

13. Conștiința și cultura politică. 

14. Politica și relațiile internaționale 

15. Socializarea politică 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 lucrări de control – probe scrise;  

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare subiect 

al testului cuprinde sarcini de: 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% 

 



 

Lucrul 

individual 
Recenzie a unei monografii relevante 
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