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FIŞA DISCIPLINEI 
Politologie și doctrine politice 

2020-2021 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Pitești 

1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 

1.3 Departamentul Drept și Aministrație Publică 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 

1.7 Forma de învățământ IF 
 

2.    Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Politologie și doctrine politice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr.Alina Gabriela Marinescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect.univ.dr.Alina Gabriela Marinescu 

2.4 Anul de studii   I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 
  

2. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 

3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 14 

Tutorat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 
 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe Nu este cazul 
 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector, online ZOOM, MOODLE 

5.2 De desfăşurare a laboratorului Sală de curs dotată cu videoproiector, online ZOOM, MOODLE 

 
5. Competenţe specifice vizate 
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 C1 .Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, în elaborarea 
unor argumentari specifice domeniului, în scris si oral  

 C2. Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru 
explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului  

 C.3.Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în domeniul juridic 

 C.4. Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor profesionale 

 C.5. Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor si metodelor 
consacrate în domeniul juridic 
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          Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor din domeniul juridic. 

 

6. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Constă în asimilarea de cunostinte privind domeniul politic, precum și 
caracteristicile specifice doctrinelor politice.   

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 

 Identificarea si inţelegerea conceptelor specifice disciplinei. 

 Deprinderea in analiza comparativa a principalelor orientări, doctrine politice 
clasice ți contemporane.  

 Analizarea din perspectivă etică a doctrinelor politice.  
B. Obiective procedurale 

 Expunerea principalelor problematici politice și interpretarea lor. 

 Corelarea instrumentelor de lucru, problematizarea , analogia, comparația.  
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 Aplicarea cunoștințelor acumulate în desfãșurarea seminarului, pe baza unor 
metode care stimuleazã interactivitatea.  

C. Obiective atitudinale 

 Cooperarea în echipe de lucru pentru solutionarea studiilor de caz. 

 Manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile fațã de domeniul politic. 

 Cultivarea unui mediu științific centrat pe valori și relații democratice. 

 
7. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

  Curs introductiv. Ce este politologia? 
  Domeniul politic. 
  Politica si politicul 

4 

Prelegere, 
expunere, 
dezbatere 
interactivă 

Suport curs 

  Constituirea și dezvoltarea politologiei.    (perspectivă istorică) 
  Elemente ale gandirii si stiintei politice in anumite perioade istorice 
 
     

4 

Prelegere, 
expunere, 
dezbatere 
interactivă 

Suport curs 

    Democrația 
    Doctrine politice contemporane privind democratia 
 

4 
Prelegere, 
expunere, 

argumentare 

Suport curs 

   Doctrine politice . Caracteristici generale  4 
Prelegere, 
expunere, 

argumentare 

Suport curs 

    Doctrine politice contemporane (I) 4 

Prelegere, 
expunere 
dezbatere 
interactivă 

Suport curs 

    Doctrine politice contemporane (II) 4 
Prelegere, 
expunere, 

argumentare 

Suport curs 

   Sisteme si raporturi politice   
   Regimuri politice  

4 
Prelegere, 
expunere, 

argumentare 

Suport curs 

    

Bibliografie 
1. Aristotel, Politica, Ed.Univers Enciclopedic Gold, Ed.a II-a, București, 2010 

2. Leon P.Baradat, Ideologiile politice, origini și impact, Ed.Polirom, București, 2012 

3. Norberto Bobbio, Liberalism și democrație, Ed.Nemira, București, 2007 

4. Alexandru Florian, Fundamentele doctrinelor politice, Ed.Universitară, București, 2006 

5. Ch.Montesquieu, Despre spiritul legilor. Traducere și note de Arman Roșu, vol.I-II, Ed.Științifică, București, 1970 

6. Francis Fukuyama, Sfârșitul istoriei și ultimul om, Ed.Univers, București, 1998 

7. Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale, Ed.Antet, București, 2002 

8. Jhon Stuart Mill, Despre libertate, Traducere de Adrian Iliescu, Ed.Humanitas, București, 1994 

9. Mihaela Miroiu, Ideologii politice actuale, semnificații, evoluții și impact, Ed.Polirom, bucurești, 2012 

10. Olivier Nay, Istoria ideilor politice, Ed.Polirom, Iași, 2008 

11. Chatelet Francois, Evelyne Pisier, Conceptiile politice ale secolului XX, Ed.Humanitas, Bucuresti, 1994 

12. Jean-Jacques Rousseau, Despre contractul social sau principiile dreptului politic, Ed.Mondero, București. 2000 
13. Platon, Republica, Ed.Antet, București, 2005 
14. Andrei Țăranu, Doctrine politice moderne și contemporane, Ed.Fundației Pro, București, 2005 

 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
  Curs introductiv. Ce este politologia? 
  Domeniul politic. 
  Politica si politicul 

2 - dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaþia 
euristicã 
 

 

2 

  Constituirea și dezvoltarea politologiei.    (perspectivă istorică) 
  Elemente ale gandirii si stiintei politice in anumite perioade 
istorice 
 
 
 
     

2 
- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaþia 
euristicã 
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3 
    Democrația 
    Doctrine politice contemporane privind democratia 
 

2 - dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaþia 
euristicã 
 

 

4    Doctrine politice . Caracteristici generale  

2 - dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaþia 
euristicã 
 

 

5     Doctrine politice contemporane (I) 

2 - dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaþia 
euristicã 
 

 

6     Doctrine politice contemporane (II) 

2 - dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaþia 
euristicã 
 

 

7 
   Sisteme si raporturi politice   
   Regimuri politice  

2 - dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaþia 
euristicã 
 

 

Bibliografie 
1. Aristotel, Politica, Ed.Univers Enciclopedic Gold, Ed.a II-a, București, 2010 

2. Leon P.Baradat, Ideologiile politice, origini și impact, Ed.Polirom, București, 2012 

3. Norberto Bobbio, Liberalism și democrație, Ed.Nemira, București, 2007 

4. Alexandru Florian, Fundamentele doctrinelor politice, Ed.Universitară, București, 2006 

5. Ch.Montesquieu, Despre spiritul legilor. Traducere și note de Arman Roșu, vol.I-II, Ed.Științifică, 

București, 1970 

6. Jean-Jacques Rousseau, Despre contractul social sau principiile dreptului politic, Ed.Mondero, 
București. 2000 

7. Platon, Republica, Ed.Antet, București, 2005 
8. Andrei Țăranu, Doctrine politice moderne și contemporane, Ed.Fundației Pro, București, 2005 

 

8.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 Competenþele procedurale ºi atitudinale ce vor fi achiziþionate la nivelul disciplinei – vor satisface  rigorile 
cerintelor in vederea admiterii la masteratele de specialitate dar si rigorile pietei muncii in domeniu. 

 Notã: Universitate din Piteºti evalueazã periodic gradul de satisfacþie al reprezentanþilor angajatorilor faþã de 
competenþele profesionale ºi transversale dobândite de cãtre absolvenþi. 

 

9.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

     Probă scrisă (întrebări 
teoretice ) 
 

10% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

Participarea activã la seminar, 
 - implicarea activa in rezolvarea 
studiilor de caz;  
- gradul de încadrare în cerinþele 
impuse în ceea ce priveºte insusirea 
institutiilor juridice predate la orele de 
curs. 

Expunerea liberă a studentului  
Elaborarea referatelor pe baza 
temelor indicate 
Evaluări periodice 

90% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

  
1. Comunicarea unor informaþii utilizând corect limbajul ºtiinþific politic.. 
2. Cunoaºterea conceptelor de bazã proprii disciplinei Politologie si doctine politice’. 
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3. Capacitatea de a aplica informatiile acumulate. 
4. Obținerea notei 5 atât la examenul scris cât și la activitatea la seminar 

 
 

Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator,  
25 septembrie 2020          Lect.univ.de.Alina Marinescu                Lect.univ.dr.Alina Marinescu 
 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
30 septembrie 2020     (prestator)   (beneficiar), 
                                  Lect. univ. dr. Adina Dumitru             Lect.univ.dr.Daniela Iancu 
 


