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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Instituţii politice 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţele Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie şi Ştiinţe ale Comunicării 

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Jurnalism 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Instituţii politice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Georgeta Chirleşan 

2.3 Titularul activităţilor de proiect Conf. univ. dr. Georgeta Chirleşan 

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei  

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 7 

Tutoriat 8 

Examinări 4 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Parcurgerea disciplinelor: Limba străină 1 (Engl/Franc); Cultură și civilizație 
europeană; Tehnologia informaţiei. 

4.2 De competenţe 
Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă şi noţiuni de istorie generală, 
istorie modernă, sociologie, limbi de circulaţie internaţională, ICT. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Sală dotată cu videoproiector, calculator şi ecran 
 

5.2 De desfăşurare a seminarului Sală dotată cu videoproiector, calculator şi ecran, tablă 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C1 Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoștințelor de specialitate din domeniul ştiinţelor 
comunicării 
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CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul îşi propune să prezinte studenţilor o serie de aspecte teoretice şi practice, privind 
activitatea organismelor importante din viaţa socială şi politică a societăţii româneşti.  
Dezvoltarea cunoştinţelor privind instituţiile statului şi viaţa socială şi politică a cetăţenilor, 
sunt doar câteva din obiectivele principale ale disciplinei în cauză. 

7.2 Obiectivele specifice 

La finalul cursului studentul trebuie să fie capabil să dovedească cunoştinţe şi abilităţi 
referitoare la:  
– explicarea şi interpretarea conceptelor, ideilor, direcţiilor, orientărilor, conţinuturilor 
teoretice şi practice ale disciplinei;  
– identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni.  
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniu  
- adaptarea la noi situaţii apărute în evoluţia societăţii  

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 
Introducere: politic, politică, putere de stat 1 Prelegere 

Dezbatere 
Calculator, 

Videoproiector 

2 
Organizarea puterilor in stat. Trăsături 
Separaţia puterilor, colaborarea acestora. 

2 Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector  

3 

 
 
Instituţiile statului: Parlamentul 

2 Prelegere 
Dezbatere 
Studiu de caz 
Explicaţie 
Problematizare 

Calculator, 
Videoproiector, 

Suport 
documentar 

4 

 
Instituţiile statului: Preşedintele României (instituţia şefului 
statului) 

1 Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţie 
Problematizare 

Calculator, 
Videoproiector, 

Suport 
documentar  

5 

 
Instituţiile statului: Guvernul 

2 
Prelegere 
Dezbatere 
Studiu de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport 
documentar 

6 

 
 
Instituţiile statului: Autoritatea/puterea judecătorească 

2 Prelegere 
Dezbatere 
Studiu de caz 
Explicaţie 
Problematizare 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport 
documentar 

7 

 
Instituţiile statului: Curtea Constituţională 

 

2 
Prelegere 
Dezbatere 
Studiu de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport 
documentar 

8 

 
 
Instituţiile statului: Avocatul Poporului 

2 Prelegere 
Dezbatere 
Studiu de caz 
Explicaţie 
Problematizare 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport 
documentar 

Bibliografie: 
 

Munteanu Ana Maria, Drept constituțional şi instituții politice, Curs în tehnologie ID/IFR, Editura Fundaţiei România de 
Mâine, Bucureşti, 2014 
 
Cynthia Carmen Curt, Sistem constituțional  şi instituții politice, curs pentru studenţi,  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, 

Facultatea de ştiinţe politice, adminsitrative şi ale comunicării, Catedra de ştiinţe politice, 2013-2014 
 
Georges Burdeau, Traite de Science politique, Tome I, vol. I, R. Pichou et Durand – Arezias, 1980, p. 10-67 
 
Anton Carpinschi, Deschidere şi sens în gândirea politică, Institutul European, Iaşi, 1995, p. 10-40. 

 

8.2. Aplicaţii – Seminar 
Nr. 
ore 

Metode didactice Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 
 

 
Elaborarea (pe echipe) a unei hărţi conceptuale despre 
politică şi puterea politică. Prezentare, analiză şi discuţii. 

2 
Brainstorming  
Lucrul în grup 

Expunere 
 

Suport 
documentar 
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2 

Tehnica avocatului diavolului pentru analizarea următoarelor 
concepte şi termeni: 
Puterea de stat. Trăsături. Suveranitate. Caracterul organizat 
al puterii de stat. Puterea de a exprima şi realiza voinţa ca 
voinţă de stat. Caracterul social al puterii de stat. Caracterul 
de constrângere al puterii de stat. Teoria clasică a separaţiei 
puterilor în stat. 

2 
Discuţii interactive 
Lucrul în perechi 

Argumentare 
 
 

Suport 
documentar 

 

3 

 
Joc de rol:  
Modul de organizare şi funcționare a parlamentului în 
România. Incompatibilităţi. Imunităţi. 

 

2 

Brainstorming 
Dezbatere 
Joc de rol 

Suport 
documentar 

 

4 

 
Elaborarea unui mini-eseu structurat despre instituţia şefului 
de stat, rolul acestuia în procesul de instaurare, exercitare şi 
menținere a puterii în stat, mandatul şefului de stat. 

2 
Rezolvare de situaţii-

problemă 
Analiza critică 

Suport 
documentar 

 

5 

 
Studiu de caz despre puterea executivă: Guvernul in raport cu 
celelalte puteri. 

2 

Studiul de caz 
 

Suport 
documentar 

 

6 

Instanţe de judecată din România: rol, ierarhizare, raport cu 
celelalte puteri în stat. 
Atribuţiile Curţii Constituţionale. 

2 Lucrul în grup 
Analiza critică 

Expunere 

Suport 
documentar 

 

7 

 
 
Studiu de caz: Metode de lucru si mijloace de acțiune ale 
Avocatului Poporului (Ombudsman-ului) 

2 

Studiul de caz 
 

Suport 
documentar 

 

Bibliografie 
 

Munteanu Ana Maria, Drept constituțional şi instituții politice, Curs în tehnologie ID/IFR, Editura Fundaţiei România de 
Mâine, Bucureşti, 2014 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Competențele ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei vor satisface  așteptările  reprezentanților asociațiilor 
profesionale și angajatorilor din domeniu. 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 

Corectitudinea şi acurateţea cunoştinţelor 
Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele 
teoretice 
Utilizarea limbajului de specialitate 
Coerenţa logică 

Evaluare finală (examen 
scris prin test grilă) 

50% 

10.5 Seminar 
Rezolvarea sarcinilor de seminar, implicare activă 
şi spirit de echipă 

Verificare pe parcursul 
semestrului (evaluare 
periodică) 
 

50% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile 
Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile 

 
Data completării        Titular de curs    Titular de seminar 
01.10.2017            Conf. univ. dr. G. Chirleşan   Conf. univ. dr. G. Chirleşan 
 
 

Data aprobării în Consiliul 
departamentului, 

Director de departament 
(prestator) 

Conf. univ. dr. Manuela Mihaela Ciucurel 

Director de departament, 
(beneficiar), 

Conf. univ. dr. Manuela Mihaela Ciucurel 
 
 


