FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca

1.3 Departamentul

Departamentul de Administraţie Publică Extensia Universitară Sf.
Gheorghe / Covasna

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe Administrative

1.5 Ciclul de studii

Licenţă

1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Administraţie Publică

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Introducere în ştiinţe politice
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conferenţiar univ. dr. Székely Zsolt
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conferenţiar univ. dr. Székely Zsolt
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei DF
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
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 şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
92
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a seminarului

Participarea la cel puţin 75% din întâlniri .

2
28
ore
40
30
22
2

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Familiarizarea studenţilor cu procesele şi factorii politici, cu procesele, metodele şi
structurile instituţionale care compun sfera politicului


Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a
structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private



Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei
profesionale



Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.



Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor si modalitatilor de
formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele
pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Familiarizarea studenţilor cu procesele şi factorii politici, cu procesele,
metodele şi structurile instituţionale care compun sfera politicului
 Abilitatea de a analiza și de a înțelege unele fenomene și evenimente
politice;
• Abilitatea de a înțelege schimbările survenite în viaţa politică;
Capacitatea de a înțelege legile democraţiei;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.NOŢIUNI GENERALE FOLOSITE ÎN ŞTIINŢA
POLITICII
Politica şi guvernământul. Statul politic. Suveranitatea.
Puterea. Autoritatea. Legitimitatea. Legalitatea. Teorii elitiste
şi pluraliste.
2. STATELE NAŢIONALE ÎN CELE TREI LUMI.
Prima lume sau lumea dezvoltată: lumea democraţiilor
liberale. Lumea a doua: ţările comuniste şi post-comuniste.
Ţările lumii a treia: de la oligarhie la democraţie
Constituţiile.
Clasificare. Rolul constituţiei în stat.
3. REVOLUŢII, IDEOLOGII ŞI SCHIMBARE POLITICĂ
Tipurile schimbării politice. Revoluţia. Marxismul.
Funcţionalismul. Psihologia socială. Istoria comparativă. Trei
revoluţii: franceză (1789), bolşevică (1917) şi iraniană (1979).
Revoluţiile est europene. Ideologii şi revoluţii. Sfârşitul

Metode de predare
Prelegere, interactiv

Prelegere, interactiv

Prelegere, interactiv

Observaţii

istoriei?
4. STATUL GLOBAL.
Interdependenţa. Economia globală. Comerţul internaţional.
Competiţia economică dintre state. Factori interni in economia
globală. Finanţele globale. Statul global. Demografia globului.
Prima lume: locomotiva economiei. De la legităţi la pieţe şi de
la pieţe la blocuri economice. Lumea a doua: de la izolare spre
integrare. Vechile regimuri: problemele izolaţionismului.
Colapsul. Noile regimuri: problemele integrării. Lumea treia:
interdependenţă sau dependenţă? Teoria liberală şi a
dependenţei
5. Contextul social al politicii
Cultura politică. Cultura civică. Hegemonia ideologiilor. Postmaterialism. A doua lume. Eşecul transformării. Cultura
politică şi colapsul comunismului. Lumea a treia: culturi
politice locale. Tradiţie şi modernitate. Socializarea politică.
Teorii radicale şi liberale. Cultura politică a elitelor.
6. Participarea politică
Tipuri de participare. Lumea dezvoltată: Cât, de cine şi cum?
Noi politici. Lumea a doua: Participarea înregimentată.
Tranziţia la post-comunism. Lumea a treia: Patron-client.
Opinia Publică. Cercetarea opiniei publice. Mass media în
lumea dezvoltată. Mass media în comunism. Mass media în
tranziţia postcomunistă
7. ALEGERI ŞI ALEGĂTORI
Alegeri în lumea dezvoltată: o guvernare de sus în jos sau de
jos în sus? Alegeri în comunism. Decăderea comunismului.
Post-comunismul: redescoperirea alegerilor. Alegeri în lumea
a treia. Sisteme electorale. Transformarea voturilor în fotolii.
Evaluarea sistemelor electorale. Baza socială a partidelor. a.
Revoluţia naţională. b. Revoluţia industrială. c. Revoluţia
post-industrială. Partidele în lumea schimbătoare.
Comportament electoral. Clasificarea alegerilor. Dezalinierea.
8. GRUPURILE DE INTERESE.
Clasificarea. Grupuri tradiţionale. Grupuri instituţionale.
Grupuri protective. Grupuri promoţionale. Grupuri bazate pe
obiceiuri. Grupuri geografice şi mişcări sociale. Canale de
acces. Negocieri. Influenţări indirecte prin partide politice.
Influenţări indirecte prin opinia publică. De ce sunt grupurile
de interes atât de influente? Pluralism sau corporatism?
Canalizarea activităţilor în regimurile comuniste. Grupurile de
interes în regimurile comuniste. Grupuri de interese în lumea
a treia.
Verificare pe parcurs. Ultima săptămână din luna noiembrie
9. Partide politice
Funcţiile partidelor politice. Partidele din lumea dezvoltată.
Organizarea partidelor. Competiţia între partide. Partide în
lumea a doua. Totalitarismul partidic. Direcţiile şi importanţa
controlului. Declinul şi prăbuşirea partidelor comuniste.
Partide post-comuniste. Partide în lumea a treia. Sistemul
partidic fără partid. Sisteme unipartidice cu un singur partid.
Sisteme multi-partidice. Sunt partidele în declin?
10. STRUCTURA GUVERNAMENTALĂ.
Baza constituţională. Clasificarea constituţiilor. Originile
constituţiilor. Declinul constituţiilor. Federaţia şi statul unitar.

Prelegere, discuţii

Prelegere, interactiv

Prelegere, prezentări
power-point, interactiv

Prelegere

Prelegere

Prelegere ,interactiv

Prelegere, interactiv

Relaţia centru periferie. Puterea judecătorească. Sistemul
judiciar. Clasificare. Alegerea judecătorilor. Parlamentele.
Camere şi comitete. Reprezentare. Socializare şi recrutare.
Parlamente în regimul comunist. Parlamente în state post
comuniste. Parlamente în ţările lumii a treia.
11. Guvernământul. Sistemul parlamentar. Sistemul
prezidenţial. Sistemul semi-prezidenţial. Statul partid în ţările
comuniste. Cultul personalităţii. Criza succesiunii. Guvernele
post-comuniste. Guvernele ţărilor lumii a treia. Conducere
personalizată şi neverificabilă.
12. Birocraţia
Funcţiile birocraţiei. Sursele puterii birocraţiei. Cum este
organizată birocraţia. Birocraţia în lumea dezvoltată.
Organizare. Recrutare. Controlul politic al birocraţiei.
Responsabilitatea ministerială. Alegeri şi numiri. Birocraţia în
statele post-comuniste.
13. Armata şi poliţia
Statul în uniformă. Cine apără apărătorii? Modelul liberal.
Militarii şi politici publice. Militarii ca şi forţă de menţinere a
ordinii interne. Partidul în armată, armata în partid: sistemul
comunist. Rolul militarilor în decăderea comunismului.
Lumea a treia: grupuri militare influente. Dictaturi militare.
Tipologie. Poliţia. Teoria radicală şi liberală. Structura şi
organizarea. Specializarea. Relaţia cu comunitatea. Politici
publice în poliţie. Poliţia secretă.
14. Politica şi performanţă
Focusarea politicii. Politici publice. Iniţierea. Formularea.
Implementarea. Evaluarea. Modele de politici publice. Statul
bunăstării. Economia planificată. Esenţa planificării.
Stagnarea politicilor publice în lumea a treia.
Verificare pe parcurs (ultima săptămână din semestru), din
bibliografia obligatorie.

Prelegere, interactiv

Prelegere, interactiv

Prelegere, interactiv

.

Bibliografie
Robert E. Goodin,
Hans-Dieter Klingeman: Manual de Ştiinţă Politică, Polirom, Iaşi, 2005
Démier, Francis: Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX Institutul
European, Iaşi 1998
Thomas Morus, Utopia, Ştiinţifică, Bucureşti, 1958
Székely Zsolt, Întroducere în ştiinţa politică. (note de curs), -manuscris, Sf. Gheorghe 2009
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
1. Socrate
Prelegere
2. Platon
Prelegere, interactiv
3. Aristotel
Prelegere, interactiv
4. Zenon
Prelegere interactiv
5. Seneca
Prelegere, interactiv
6. Nicolo Machiavelli
Prelegere interactiv
7. Marc Antoniu
Prelegere, interactiv
8. Toma de Aquino
Discuţii, precizări
Elaborarea şi predarea unei lucrări (ultima săptămână
din luna noiembrie) Evaluarea lucrărilor. Discutarea
rezultatelor.
9. Voltaire,m Francois-Marie
Prelegere, interactiv
10. Rousseau, Jean Jeaques
Prelegere interactiv
11. Quesnay Francois
Prelegere, interactiv

Observaţii

12. d' Alembert
13. Prezentarea şi discutarea lucrărilor de seminar (II)
14. Elaborarea şi predarea unei lucrări pe baza
bibliografiei (ultima săptămână din semestru) Evaluarea
lucrărilor. Discutarea rezultatelor
Bibliografie

Prelegere, interactiv
Interactiv
Discuţii, precizări

Dye, Thomas R., Understanding public policy. 5th ed, Prentice Hall
Inc, New Jersey, 1984
XXXX, Filosofia de la A la Z, All. Educaţional, Bucureşti, 1999
Dahl, R. A. , Modern political Analysis. Englewood Cliffs, N. J. 1963, Prentice/Hall,
Duverger, M. , The Idea of Politics, London, 1966, Mertuem,
Easton, D. , The Political System, ed. 3. Chicago, III. 1979, University of Chicago Press,
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 •
Cursul este susţinut cu numeroase studii de caz şi exemple practice.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Test grilă cu 9 întrebări
Verificare pe parcurs din
materia parcursă până în săpt. 8
Verificare pe parcurs din
Test grilă cu 9 întrebări
bibliografia obligatorie
Susţinerea examenului final
Test grilă cu 18 întrebări
10.5 Seminar/laborator Elaborarea unei lucrări de 4
pagini pe o temă stabilită de
comun acord
Elaborarea unei lucrări de 4
pagini pe o temă stabilită de
comun acord pe baza
bibliografiei
10.6 Standard minim de performanţă
 Susţinerea examenului final şi
 Participarea la una dintre cele două verificări pe parcurs SAU (!!!)
 Elaborarea ambelor lucrări de seminar

10.3 Pondere din
nota finală
20%
20%
30%
15%
15%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

15 septembrie 2015

Conf. univ. dr. Székely Zsolt

Conf. univ. dr. Székely Zsolt

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

