
FIȘA DISCIPLINEI 

 

               1.Date despre program 

 

 

1.1 Instituția de învățământ superior 

 

Universitatea din Bucureşti 

 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie 

 

1.3 Departamentul 

 

Relații Internaționale și Istorie Universală 

1.4 Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiul/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

          2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere în ştiinţele politice: teorii  si metode de cercetare 

2.2 Titularul activităților de curs   

2.3 Titularul activităților de seminar               

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF-
DO 

 

         3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2 Din care: curs - 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 28 3.5 Din care: curs - 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp: 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 7  



Tutoriat:  

Examinări: 2 

Alte activităţi:  

3.7 Total de ore de studiu individual   22  

3.8 Total de ore pe semestru   50 

3.9 Numărul de credite     2 

 

 

           4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum • 

4.2.De competențe • 

 

          5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului 

 

• 

5.2. De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

• 

 

 

 

 

 

          6. Competențele specifice acumulate 

 

Com

pete

nțe 

Prof

  

● Utilizarea conceptelor și noțiunilor specifice domeniului științelor politice; 

● Înțelegerea principalelor curente și teorii din sfera științelor politice. 



esio

nale: 

● Analiza și interpretarea teoriilor, proceselor și conceptelor cu care domeniul științelor 

politice operează. 

Com

penț

e 

Tran

sver

sale: 

●  Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în contextul științelor 

politice (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de 

profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională 

si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine.  

 

 

  

             7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general 

al disciplinei 

 

● Obiectivul cursului este de a aduce în discuţie principale noțiuni și 

concepte ale domeniului științelor politice (stat, regim, cultura politică, 

ideologie, legitimitate, legalitate, alegeri socializare politică, etc), să 

prezinte abordările și metodele de lucru, să ofere o perspectivă asupra 

abordărilor teoretice, să prezinte principalele domenii de studiu a 

fenomenelor politice.  

7.2. Obiectivele 

specifice 

● Cursul își propune să introduca o serie de concepte de bază în cercetarea 

din știinţele sociale: democraţie, putere politică, stat, regim, cultura 

politică, ideologie, legitimitate, legalitate, socializare politică, liberalism, 

marxism, vot, alegeri, partide politice, sistem electoral, formulă electorală, 

sistem de partide, economie politică, birocraţia, naţiunea, legitimitate, 

legalitate, comportamentul politic, preferinţele politice, sistemul politic, 



sistemul instituţional,instituţionalism, autoritarism, totalitarism, tranziţie, 

naţiune politică, naţionalismul, multi-etnicititate.  

● Disciplina își propune să prezinte modul în care gândim/concepem 

domeniul știinţelor politice: în unele viziuni reprezintă studiul 

guvernământului, în altele preocupările domeniului sunt mult mai largi 

incluzând fenomene precum valorile indivizilor, sau abilităţile acestora de 

a opera în spaţiul public.  

● Cursul explorează întrebări generale cu privire la ceea ce numim fenomene 

politice și prezintă studii de caz și dezbateri care să ajute la înţelegerea 

acestora. 

    

        8. Conținuturi 

 

8.1.Curs Metode de predare Observații 

   

 

 

8.2 Seminar / laborator 

 

Metode de predare Observații 

1.Prezentarea seminarului și a cerințelor pentru acesta. Prelegere  

2.Ce este și cum poate fi descrisă Știinţa Politică? Identificarea 

unui fenomen politic. 

 

Expunere/Dezbatere 

 

3.Contribuția Antichității: Socrate, Platon și Aristotel.  

Studiu de caz/Dezbatere 

 

4.Inovații și schimări de perspectivă: Machiavelli, Hobbes, Kant Studiu de caz/Dezbatere  

5.Explicaţiile știinţei politice: Instituţionalismul. Rational 

Choice. Constructivismul. Postmodernismul 

 

Studiu de caz/Dezbatere 

 

6.Comparativismul în știinţa politică. Identificarea, descrierea și 

înțelegerea diferitelor tipuri de regim politic 

Studiu de caz/Dezbatere  



7.Concepte în știinţele politice: puterea, statul, birocraţia, 

naţiunea, legitimitate, legalitate 

 

Studiu de caz/Dezbatere 

 

8.Concepte în știinţele politice: regimurile politice, democraţia, 

opusul democraţiei. 

 

Studiu de caz/Dezbatere 

 

9.Concepte în știinţele politice: legislative, executive, juridic   

10.Concepte în știinţele politice: cultura politică, participare 

politică, capital social, vot. 

 

Expunere/Dezbatere 

 

11.Studiul ideilor politice: liberalismul și marxismul.  

Studiu de caz/Dezbatere 

 

12.Studiul ideilor politice: neoliberalism, neoconservatorism,  

libertarianism. 

Dezbatere  

13.Colonialism, post colonialism și problema rasială Studiu de caz/Dezbatere  

14.Recapitulare Studii de caz/aplicații  

Bibliografie: 

Arend Lijphart, Modele ale democraţiei, trad. Cătălin Constantinescu, Polirom, Iaşi, 2000 
David Boucher şi Paul Kelly (eds.), Political Thinkers. From Socrates to the Present, Oxford University 

Press, 2003 

Emanuel-Mihail Socaciu, Filosofia politică a lui Thomas Hobbes, Polirom, Iaşi, 2001 

John T. Ishiyama, Marijke Breuning, 21st Century Political Science, A Reference Handbook. 

Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, Știinţa politică. O introducere, 

Polirom, Iași, 2011.  

Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, “Disciplina”, în Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann 

(coord.), Manual de stiinţă politică, Polirom, Iași. 2005. 

Ronal King, Cosmin Gabriel Marian. 2008. “Defining Political Science: a cross-national survey“, in 

European Political Science, Vol. 7, no. 2, 2008. 

Michael Roskin, Political Science: An introduction, London, Pearson, 2016 

Geoffrey Nowell-Smith, The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford, Oxford U.P., 2006 

 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori 
reprezentativi din domeniul aferent programului:  



 

● Conținurile aferente cursului vizeză subiecte aflate pe agenda academică şi de expertiză din 

domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene.  

● Disciplina a fost elaborata în concordanță cu lucrari relevante din domeniu, iar programa analitică 

este compatibilă cu cele oferite în universităţile de prestigiu din ţară şi din mediul internațional. 

 

 

 

 

         10. Evaluare 

 

  Tip activitate 

 

10.1Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3.Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  

                   - 

  

               - 

  
           - 

10.5 Seminar/laborator 

 

Însușirea informațiilor aferente 

seminarului și a 

bibliografiei obligatorii. 

Lucrare scrisă   50% 

Evaluare continua pe 

parcursul semestrului 

 

10.6.Standard minim 

de performanță 

Cunoașterea și operarea cu conceptele și noțiunile de bază  utilizate. 

 

 

  

  

  Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

                                                                                     Semnătura directorului de departament 

 


