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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
Cunoaştere
Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni specifici ştiinţei politice;
Familiarizarea tinerei generaţii cu valori politice general-umane;
Posedarea informaţiei cu privire la principiile de clasificare a structurilor politice.
Capacităţi
Evidenţierea cauzelor care generează constituirea regimurilor politice, formelor de guvernare, structurilor politice;
Însuşirea calităţilor analitice privind activitatea componentelor vieţii politice;
Structurarea discursului public;
Iscusinţei de a opera cu terminologia politică şi a argumenta poziţiile personale conceptuale.
Atitudini
A-şi manifesta poziţia faţă de regimurile politice din diferite state;
Exprimarea poziţiei civice faţă de procesele politice din ţară;
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Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la procesele politice internaţionale;
Trezirea interesului ştiinţific faţă de viaţa politică.
Finalităţi de studii
Să reliefeze cauzele ce determină evoluţiile politice din lume;
Să stabilească raporturi dintre politică, cultură, mentalitate socială;
Să delimiteze şi să efectueze clasificarea structurilor politice;
Să analizeze după principiul obiectivităţii regimurile politice, formele de guvernare;
Să evidenţieze avantajele şi dezavantajele funcţionării structurilor politice;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiții

Precondiţii / Condiţii prealabile:
Studenţii trebuie să posede deprinderi de muncă intelectuală precum: analiza critică a unor texte cu caracter
istoric/politic, discursuri; înţelegerea ideilor şi valorilor democratice/ nedemocratice); argumentarea opiniilor,
părerilor; schiţarea programelor alternative de conducere, 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
- Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în formă de
teste, lucrări de control, efectuarea studiului de caz, eseuri, referate, portofolii, răspunsuri la seminarii etc. (60% din nota
finală).
- Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral sau scris la examene, sau prin organizarea de teste,
lucrări de control etc. (40% din nota finală).
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