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ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei  
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

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

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
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Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

.........................   ..................................................           ..................................................... 

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

         .........................                      ............................................................ 


	24 Anul de studiu: I
	25 Semestrul: 1
	26 Tipul de evaluare: EX.
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 4
	41 de curriculum: Nu este cazul 
	71 Obiectivul general al disciplinei: Familiarizarea studenților cu principalele paradigme ale științelor politice, cele mai importante teorii, metode şi teme de lucru, precum şi cu cei mai importanți politologi şi lucrările lor reprezentative într-un context aplicat.
	72 Obiectivele specifice: Buna cunoaştere a conceptelor de bază din domeniu;Aplicarea cunoştinţelor acumulate în desfăşurarea seminarului pe baza unor metode care stimuleazăinteractivitatea, dialogul structurat şi munca în echipă;Stimularea dezvoltării competenţelor şi abilităţilor necesare analistului politic;
	81 CursRow1: Introducere: conceptul de ştiinţă politică. Ce este politica?                              
	81 CursRow2: Concepte de bază în ştiinţele politice                                                              
	81 CursRow3: Ideologii politice                                                                                           
	81 CursRow4: Statul                                                                                                         
	Bibliografie: Hague, Rod, Harrop, Martin, Guvernământ și politici comparate. Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014.Lijphart, Arend, Sisteme electorale şi sisteme de partide. Un studiu despre douăzeci şi şapte de democraţii. 1945-1990, Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010.Lijphart, Arend, Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări, Polirom, Iaşi, 2006.Fisichella, Domenico, Ştiinţa politică. Probleme, concepte, teorii, Ed. Polirom, Iaşi, 2007.Goodin, Robert E., Klingemann, Hans-Dieter (eds.), Manual de stiinţă politică, Ed. Polirom, Iaşi, 2005.Leftwich, Adrian, Ce este politica?, Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010.Miller, David (ed.), Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Ed. Humanitas, Bucuresti, 2006.Preda, Marian, Ştiinţa Politică. O introducere, Ed. Polirom, 2013.Roskin, Michael, G. Cord, Robert L., Medeiros, James A., Jones, Walter S., Ştiinţa politică. O introducere, Ed. Polirom, Iaşi, 2011.Bibliografie suplimentară:Carpinschi, Anton şi Bocancea, Cristian, Ştiinţa politicului. Tratat, vol. I, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 1998.Iliescu, Adrian-Paul, Introducere în politologie, Ed. All, Bucureşti, 2002.Marsh, Stoker şi David Gerry (eds.), Theory and Methods in Political Science, ed. Palgrave Macmillan, Houndmills, New York, 2002.Sartori, Giovanni, Partide şi sisteme de partide, Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca, 2011.Zăpârţan, Liviu Petru, Repere în ştiinţa politicii, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1992.Almond, Gabriel A., Cultura civică: atitudini politice și democraţie în cinci naţiuni, Du Style, Bucuresti, 1996.Anderson, Jeffrey [volumul este editat de Mary E. Hawkesworth si Maurice Kogan], Encyclopedia of Government and Politics, vol. 1-2, Routledge, London, New York, 2004.Aristotel, Politica - http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.htmlAugustin, De Civitate Dei (la BCU apare sub titlul Despre îngeri si oameni, Humanitas, Bucuresti, 2005).Chatelet, Francois, Evelyne Pisier, Concepțiile politice ale secolului XX, Humanitas, Bucuresti, 1994. Hobbes, Thomas, Leviathan, Oxford University Press, 1996 (Biblioteca de Studii Europene; text parţial:http://eserver.org/Govt/leviathan.txt). Kant, Immanuel, Perpetual Peace: a Philosophical Sketch, http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htmLocke, John, Al doilea tratat despre cârmuire, Nemira, Bucuresti, 1999.Machiavelli, Niccolo, Principele.Max Webber, „Politics as a Vocation” (JSTOR sau http://www2.pfeiffer.edu/%7Elridener/DSS/Weber/polvoc.html)Petraş-Voicu, Ileana, Introducere în sociologia politică, Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1994.Platon, Republica http://classics.mit.edu/Plato/republic.html
	82 Seminar  laboratorRow1: Introducere: conceptul de ştiinţă politică. Ce este politica?                              
	Metode de predareRow1_2: dezbatere, analiză
	fill_3_3: -
	82 Seminar  laboratorRow2: Concepte de bază în ştiinţele politice                                                             
	Metode de predareRow2_2: dezbatere, analiză
	fill_6_3: -
	82 Seminar  laboratorRow3: Ideologii politice                                                                                         
	Metode de predareRow3_2: dezbatere, analiză
	fill_9_3: -
	82 Seminar  laboratorRow4: Statul                                                                                                       
	Metode de predareRow4_2: dezbatere, analiză
	fill_12_2: -
	82 Seminar  laboratorRow5: Regimuri politice                                                                                       
	Metode de predareRow5_2: dezbatere, analiză
	fill_15_3: -
	82 Seminar  laboratorRow6: Constituţii şi sisteme constituţionale                                                       
	Metode de predareRow6: dezbatere, analiză
	fill_18_2: -
	82 Seminar  laboratorRow7: Democraţia                                                                                       
	Metode de predareRow7: dezbatere, analiză
	fill_21_2: -
	82 Seminar  laboratorRow8: Partidele politice                                                                                  
	Metode de predareRow8: dezbatere, analiză
	fill_24_2: -
	82 Seminar  laboratorRow9: Alegerile (I)                                                                                        
	Metode de predareRow9: dezbatere, analiză
	fill_27: -
	82 Seminar  laboratorRow10: Alegerile (II)                                                                                      
	Metode de predareRow10: dezbatere, analiză
	fill_30_2: -
	82 Seminar  laboratorRow11: Grupurile de interese                                                                        
	Metode de predareRow11: dezbatere, analiză
	fill_33: -
	82 Seminar  laboratorRow12: Comunicare politică                                                                         
	Metode de predareRow12: dezbatere, analiză
	fill_36: -
	82 Seminar  laboratorRow13: Opinia publică                                                                                   
	Metode de predareRow13: dezbatere, analiză
	fill_39: -
	82 Seminar  laboratorRow14: Recapitulare                                                                                    
	Metode de predareRow14: dezbatere, analiză
	fill_42: -
	101 Criterii de evaluare: - cunoașterea tematicii şi bibliografiei- capacitatea de analiză şi sinteză                                                        
	102 Metode de evaluare: Examen scris 
	fill_8: 70
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: - cunoașterea conceptelor majore în domeniul științei politice / cunoașterea ideilor formulate de precursori și a principalelor şcoli, curente şi a reprezentanților științei politice; - înțelegerea sistemelor electorale; înțelegerea sistemelor constituționale;
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: ColocviuLucrare de seminar 
	fill_11: 30
	fill_13_2: 10
	fill_14: - cunoașterea conceptelor majore în domeniul științei politice / cunoașterea ideilor formulate de precursori și a principalelor şcoli, curente şi a reprezentanților științei politice;
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licență
	Programul de studii:  Relatii internationale si studii europene
	Titular curs: Lect. Dr. Claudiu MARIAN
	Titular seminar: dr. Marius Grad / drd. Raluca Luțai
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 56
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 28
	studiu: 25
	documentare: 15
	pregatire: 15
	examinari: 10
	altele: 
	Total ore studiu individual: 69
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul 
	conditii curs: Nu este cazul 
	conditii seminar: Nu este cazul 
	competente profesionale: C1. Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înţelegerea, analizarea şi evaluarea organizării socio-politiceC4. Interpretarea şi valorificarea eficientă a informaţiilor în organizaţiile publice şi private
	competente transversale: CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine;CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierarhice
	81 CursRow5: Regimuri politice                                                                                        
	Metode de predareRow1: expunere, prelegere
	Metode de predareRow2: expunere, prelegere
	Metode de predareRow3: expunere, prelegere
	Metode de predareRow4: expunere, prelegere
	Metode de predareRow5: expunere, prelegere
	fill_3_2: -
	fill_6_2: -
	fill_9_2: -
	fill_12: -
	fill_15_2: -
	coroborare: Disciplina a fost elaborată în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate în țară și străinatate;Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor instituțiilor de profil sau al unor conferințe științifice internaționale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circulație internațională.
	Domeniul de studiu:  Relatii internationale si studii europene
	21 Denumirea disciplinei: Introducere în ştiinţe politice
	8: expunere, prelegere
	6: expunere, prelegere
	7: expunere, prelegere
	9: expunere, prelegere
	11: expunere, prelegere
	12: expunere, prelegere
	13: expunere, prelegere
	14: expunere, prelegere
	10: expunere, prelegere
	222: -
	111: -
	333: -
	555: -
	444: -
	666: -
	777: -
	888: -
	999: -
	abc: Constituţii şi sisteme constituţionale                                                       
	bce: Democraţia                                                                                        
	cde: Partidele politice                                                                                   
	def: Alegerile (I)                                                                                            
	efg: Alegerile (II)                                                                                         
	fgh: Grupurile de interese                                                                               
	ghi: Comunicare politică                                                                                 
	hij: Opinia publică                                                                                       
	ijk: Recapitulare                                                                                       
	Bibliografie_212: CONTINUARE: Petraş-Voicu, Ileana, Introducere în sociologia politică, Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1994.Platon, Republica - http://classics.mit.edu/Plato/republic.htmlPopper, K.R., Societatea deschisă și dușmanii ei, 2 vol., Humanitas, Bucuresti, 1992 (2005).Putnam, Robert D., Cum funcţionează democraţia: tradiţiile civice ale Italiei moderne, Polirom, Iași, 2001.Rousseau, Jean Jacques, Despre contractul social sau principiile dreptului politic, Mondero, Bucuresti, 2000.-----------Aron, Raymond, Democraţie şi totalitarism, Ed. All, Bucureşti, 2001.Arendt, Hannah, Originile totalitarismului, Humanitas, Bucureşti, 1994.Sartori, Giovanni, Teoria democraţiei reinterpretată, Polirom, Iaşi, 1999.Blondel, Jean, Guvernarea comparată, Institutul European, Iaşi, 2009.Dahl, Robert, Despre democraţie, Institutul European, Iaşi, 2003.Sartori, Giovanni, Ingineria constituţională comparată. Structuri, stimulente şi rezultate, Institutul European, Iaşi, 2008.Marx, Karl şi Engels, Friedrich, Manifestul Partidului Comunist, Nemira, Bucureşti, 1998.Weber, Max, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Humanitas, Bucureşti, 2003.


