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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile democratizării regimului politic din Republica Moldova, accesul cetăţenilor în viaţa politică,
dar şi orientarea umanitară a învăţământului, cursul este important pentru a extinde cunoştinţele studentului în
domeniul politic şi dezvoltarea aptitudinilor noi de formare profesională. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” este o instituţie de orientare socio-umanistică, or cursul de Politologie este unul important pentru
cultivarea politică a cetăţeanului şi educaţia civică a cadrului didactic, care va promova valorile democratice în
rândurile elevilor. Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, cu
iniţiativă, capabile să se implice conştient în viaţa politică în calitate de subiecţi ai societăţii civile. Cursul are
conexiune cu disciplinele de istorie şi geografie, filosofie, psihologie, economie, unde componenta politică este
importantă pentru studierea în ansamblu a sistemelor politice a unui stat.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului








-

Familiarizarea tinerei generaţii cu valori politice general-umane;
Educarea unei intelectualităţi ce ar poseda o cultură politică civilizat-democratică, o mentalitate nouă,
viziune modernă cu privire la procesele politice internaţionale;
Perceperea obiectivă a puterii politice, formelor de organizare şi conducere a societăţii contemporane;
Trezirea interesului ştiinţific faţă de viaţa politică;
Însuşirea calităţilor analitice privind activitatea componentelor vieţii politice;
Necesitatea aprofundării pe viitor a concepţiilor sale în domeniul ştiinţei politice;
Elaborarea iscusinţei de a opera cu terminologia politică şi a argumenta poziţiile personale conceptuale;
Formarea anumitor aptitudini necesare pentru activitatea socială, participarea în practica politică a ţării;
Educaţia politică în spiritul valorilor democratice.
Finalităţi de studii
 Să aprecieze fenomenele politice din realitatea contradictorie de pe poziţii obiectiv-ştiinţifice, general
umane;
 Să determine ştiinţific baza conceptuală, platformele ideologice în activitatea practică a diferitor partide
politice;
 Să evalueze activitatea instituţiilor politice, să posede aptitudini de a compara procesule politice
mondiale;
 Să analizeze documentele politice;









Să posede iscusinţă de a polemiza pe teme politice;
Să aplice perceperile, însuşirile în activitatea profesională;
Să fie toleranţi faţă de ideile, doctrinele, opiniile politice străine;
Să aibă o cultură politică demnă de personalitate al statului democratic;
Să se integreze în statul de drept şi să se manifeste ca subiecte active ale societăţii civile;
Să învingă rudimentele gândirii totalitare, xenofobiei, duşmaniei faţă de politică;
Să analizeze dinamica proceselor şi sistemelor politice contemporane.

Precondiții

Precondiţii / Condiţii prealabile:
Disciplinele anterior studiate care vor contribui la studierea eficientă a cursului de Politologie
sunt disciplinele de Istorie (antică, medievală, universală, contemporană, civică), Economie (Educaţia
economică, Managementul resurselor umane, Bazele micro şi macroeconomiei etc.), Culturologie,
Istoria ideilor filosofice. În cadrul disciplinelor menţionate studenţii au avut posibilitatea de a fi iniţiaţi
în evoluţia instituţiilor politice, cauzele apariţiei unor idei politice cu impact asupra gândirii umane,
transformării regimurilor şi sistemelor politice. Ei au obţinut cunoştinţe elementare despre stat, forme
de guvernare, doctrine politice, valori general umane, sisteme economice, forme de proprietate etc.,
care sunt necesare de a fi cunoscute pentru o înţelegere mai bună a cursului Politologie. Studenţii
trebuie să posede deprinderi de muncă intelectuală precum: analiza critică a unor texte cu caracter
politico-istoric, discursuri, informaţii mass-media; înţelegerea ideilor şi valorilor democratice/
nedemocratice); argumentarea opiniilor, părerilor; schiţarea programelor alternative de conducere,
constatarea avantajelor şi dezavantajelor tipurilor de state, regimuri politice, organizarea independentă a
activităţii de învăţare etc. În cadrul prelegerilor şi seminarelor se va determina nivelul de pregătire
teoretico-metodologic, axiologic al studenţilor şi în baza căruia se vor dezvolta cunoştinţe şi priceperi
noi.
Unităţi de curs:
1. Obiectul de studiu, metoda şi funcţiile politologiei
2. Etapele de evoluţie a gândirii politice
3. Doctrine politice contemporane
4. Puterea politică şi mecanismul realizării ei
5. Sistemul politic şi regimul politic
6. Statul şi societatea civilă
7. Partidele politice şi sistemele de partid
8. Liderismul politic şi elita politică
9. Cultura politică şi socializarea politică
10. Alegerile şi sistemele electorale
11. Politica naţională şi relaţiile interetnice
12. Politica mondială şi relaţiile internaţionale
Strategii de predare şi învăţare
1.
2.
3.
4.
5.

Prelegeri interactive cu aplicarea TIC.
Organizarea dezbaterilor, situaţii problematice.
Prezentări de filme documentare tematice.
Transmiterea textelor de prelegeri, materialelor PowerPoint prin poşta electronică a studentului.
Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Evaluări iniţiale (eseu, test), evaluare formativ-continuă (lucrare de control, test), evaluare sumativ-

cumulativă/finală (portofoliu, test, răspuns oral, examen).
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