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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai” 

1.2. Facultatea Istorie-Filosofie 

1.3. Departamentul Studii internaŃionale şi istorie contemporană 

1.4. Domeniul de studii Relatii Internationale si Studii Europene 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene în 
limba franceză (Relations Internationales et 
Etudes Europeennes en Français) / LicenŃiat în 
RISE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Les Idéologies politiques modernes 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Dr. Alin Nicula 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Dr. Mihaela Herbel 

2.4. Anul de studiu  I 2.5. Semestrul  I 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 
2.7. Regimul  
disciplinei 

DS 
 

 

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăŃământ  

42 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

DistribuŃia fondului de timp                           Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren  

26 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  14 

Tutoriat  14 

Examinări  14 

Alte activităŃi:.................................................. - 

3.7. Total ore studiu individual 108 
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3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenŃe  

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/  

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 
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• StudenŃii să poată înŃelege şi folosi noŃiunile de ideologii şi doctrine politice,  

• Să cunoască principalele tendinŃele care se manifestă pe plan intern şi internaŃional 

• Analizarea şi interpretarea proceselor specifice naŃionale şi europene,  

• Utilizarea conceptelor fundamentale din domeniu  
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• Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale 

• Conştientizarea nevoii de formare continuă 

• Gestionarea informaŃiilor în vederea rezolvării sarcinilor specifice  

 

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

 
 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 

StudenŃii să poată înŃelege şi folosi noŃiunile de ideologii şi 
doctrine politice, să cunoască principalele tendinŃele care se 
manifestă pe plan intern şi internaŃional 

 
 
 
 
7.2 Obiective specifice 
 

StudenŃii să poată înŃelege şi folosi noŃiunile de ideologii şi 
doctrine politice, să cunoască principalele tendinŃele care se 
manifestă pe plan intern şi internaŃional 

  

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs 
 

Metode de 
predare 

ObservaŃii 

La définition de la notion d'Idéologie politique. 
La classification des idéologies.  

expunere orală, 
comentarii,  

  

 

Le libéralisme expunere orală, 
comentarii,  
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Le socialisme. Types de socialisme marxiste expunere orală, 

comentarii,  

  

 

Le nationalisme expunere orală, 
comentarii,  

  

 

Le néolibéralisme expunere orală, 
comentarii,  

  

 

La social-démocratie expunere orală, 
comentarii,  

  

 

La démocratie chrétienne expunere orală, 
comentarii,  

  

 

Le populisme. Le populisme de l’Europe de 
l'Est.   
 
 

expunere orală, 
comentarii,  

  

 

Le populisme des extrêmes d’entre les deux 
guerres 

expunere orală, 
comentarii,  

  

 

Le populisme d'après-guerre «classique». Le 
populisme mondialiste 

expunere orală, 
comentarii,  

  

 

La Nouvelle Droite. L’Anarchistes. La nouvelle 
gauche des non-alignés 
 

expunere orală, 
comentarii,  

  

 

Le populisme extrémiste de l’Europe de 
l'Est après 1989. Le populisme civique. 

expunere orală, 
comentarii,  

  

 

Les idéologies féministes, l'écologie politique expunere orală, 
comentarii,  

  

 

Le néolibéralisme dans l’Europe 
postcommuniste 

expunere orală, 
comentarii,  

  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare ObservaŃii 
Le Libéralisme roumain analize de texte şi 

programe politice 
 

 

Le Conservatisme roumain  analize de texte şi 
programe politice 

 

 

Le Nationalisme roumain dans les XIXème et 
XXème siècles 

analize de texte şi 
programe politice 

 

 

Le Socialisme en Roumanie analize de texte şi 
programe politice 

 

 

Le Communisme. Le « Ceausisme » analize de texte şi  
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programe politice 
 

Des idéologies politiques  « légitimes » dans la 
Roumanie post-communiste  

analize de texte şi 
programe politice 

 

 

Des idéologies politiques  extrémistes  dans la 
Roumanie post-communiste 

analize de texte şi 
programe politice 

 

 

Bibliografie 
Florin Abraham, Maria Vasiu, Călin Cotoi, Ionel Nicu Sava, coord., Doctrine şi partide politice europene, 
Bucureşti, 2007 
Anton Carpinschi, Doctrine politice contemporane. Tipologii, dinamică, perspective, Iaşi, 1992 
Francois Chatelet, Evelyne Pisier, ConcepŃiile politice ale secolului XX,Bucureşti, 1994 
Doctrine politice. Concepte universale şi realităŃi româneşti, coord.Alina Mungiu Pippidi, Iaşi, 1998 
Pierre Manent, Istoria intelectuală a liberalismului, Bucureşti, 1992 
Victor Neuman,Ideologie şi fantasmagorie. Perspective comapartive asupra istoriei gândirii politice în Europa Est-
Centrală, Iaşi, 2001, 
Angelo Panebianco, Political Parties. Organizations and Power, Cambridge, 1988 
Gisela Bock, Femeia în istoria Europei. Din evul mediu până în zilele noastre, Iaşi, 2002,  
 

 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

• Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si strainatate; 
• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor 

de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de 
circulatie internationala 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

 
10.4. Curs 

Evaluare continua pe parcursul semestrului  
 

Examen 

 
 

70% 
10.5. Seminar Elaborarea unui referat din tematica discutatã la 

seminar 
Particioarea activã la dezbaterile din timpul 
semestrului 

 
Analize şi 
referate 

prezentate pe 
parcursul 

semestrului 

 
 

30% 

10.6. Standard minim de performanŃă  
Obtinerea notei 5 (cinci) 
 


