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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Ştiinţa militară este un sistem de cunoştinţe referitoare la legile şi principiile luptei armate, la 

formele de organizare, pregătire şi întrebuinţarea forţelor armate în război. Ştiinţa militară şi-a avut şi 

are obiectul ei de studiu: componenta militară a acţiunii umane şi, în principal războiul, dar nu doar 

războiul. Disciplina „Fundamente ale ştiinţei militare”, este o disciplină fundamentală, la care studenţii 

vor fi instruiţi în înţelegerea fenomenului militar şi anume al războiului. Cunoştinţele primite la modulul 

dat va permite studenţilor să se orienteze mai bine în spectrul larg al ştiinţei militare şi vor sta la baza 

studierii celorlalte discipline militare.  

Disciplina „Fundamente ale ştiinţei militare” se studiază în complex cu următoarele discipline: 

elemente de artă militară, securitatea naţională, securitatea regională, planificarea acţiunilor militare, 

geopolitică şi geostrategie, politica apărării şi studii de securitate, doctrine politico – militare. 

Disciplina „Fundamente ale ştiinţei militare” are ca scop pregătirea studenţilor pentru a fi capabil să 

analizeze fenomenele militare şi anume fenomenul războiului.  

Instruirea studenţilor se va desfăşura sub următoarele forme: prelegeri, seminare şi studiu de caz. La 

prelegeri se va preda materialul teoretic, având drept scop ca la finele şedinţei studenţii să definească şi 

să cunoască aspectele teoretice ale temei. La seminare se va dezbate materialul predat în cadrul 

prelegerilor, având scopul ca la finele şedinţei aceştia să înţeleagă şi să explice aspectele teoretice ale 

temei. Pe durata desfăşurării studiului de caz studenţii vor analiza diferite fenomene militare, iar la 

finele cursului de studiu vor fi capabil să facă rezumate clare despre aceste fenomene.  



Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

Competenţele studenţilor militari la disciplina dată se definesc în termeni de cunoştinţe, capacităţi 

şi aptitudini. 

Studenţii vor dobândi deprinderile teoretice necesare desfăşurării activităţilor specifice domeniului 

ştiinţei miliare. 

Scopul cursului: obiectivul principal al disciplinei este formarea la studenţi a deprinderilor de 

analiză şi sinteză a fenomenului militar, precum şi formarea aptitudinilor de a lua decizii raţionale. 

 Competenţe specifice: 

• să cunoască particularităţile fenomenului militar modern; 

• să definească noţiunile şi conceptele specifice ştiinţei militare; 

• să explice formele principale ale luptei armate; 

• să înţeleagă raţiunile sociale a luptei armate, definirea conceptelor specifice politicilor şi 

strategiilor de securitate naţională şi internaţională, teoriei generale a ştiinţei militare şi artei militare. 

• să cunoască noţiunea de strategie, arta operativă şi tactică şi poziţia lor în structura ştiinţei 

militare; 

• să înţeleagă obiectul de studiu al ştiinţei militare, a metodelor şi tehnicilor de investigare a 

acesteia, precum şi a particularităţilor luptei armate în conflictele moderne; 

• să descrie principalele caracteristici ale fenomenului militar contemporan precum şi 

caracteristicile conflictelor militare în epoca modernă şi contemporană; 

• să înţeleagă noile dimensiuni ale războiului, ca instrument politic în relaţiile internaţionale şi 

interstatale şi cunoaşterea mutaţiilor profunde ce s-au produs în conţinutul şi fizionomia acestuia; 

• să rezume impactul revoluţiei în afacerile militare asupra fenomenului militar şi evoluţiei artei 

militare; 

• să înţeleagă fenomenele, legile, principiile şi normele ce caracterizează războiul ca fenomen 

social; 

• să explice modalităţile de concretizare a cunoştinţelor teoretice în practica războiului. 

• să explice evoluţia fenomenului militar moldovenesc în contextul evoluţiilor fenomenului militar 

regional şi global. 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii trebuie: 

• să aplice conţinutul teoretic şi practic ale disciplinei pentru dezvoltarea culturii militare; 

• să utilizeze adecvat noţiunile legate de fenomenul militar; 

• să utilizeze metodele şi tehnicile de studiu pentru înţelegerea fenomenului militar contemporan; 

• să prezinte modele logice şi ghiduri raţionale de investigare a fenomenului militar contemporan 

şi aprofundarea ştiinţei militare; 

• să manifeste rezonabile analize polemologice, în consonanţă cu dezvoltarea societăţii şi 

revoluţiile în domeniul militar; 

• să demonstreze mutaţiile ce se produc la nivelul structurilor militare la începutul secolului XXI 

ca urmare a evoluţiei fenomenului militar. 

• să aplice arta militară şi să utilizeze capabilităţile armei/specialităţii militare pentru soluţionarea 

problemelor specifice în diferite contexte situaţionale; 

• să aplice tehnicile militare de acţiune individuală în diferite contexte situaţionale. 

• La nivel de integrare studenţii vor putea: 

• să clasifice concepţii, teorii ale Ştiinţelor Militare;  

• să compare diverse moduri de abordare a Ştiinţelor Militare;  

• să stabilească logica evoluţiei sistemului Ştiinţelor Militare în dependenţă de anumite concepţii existente;  

• să utilizeze metodele de analiză a Ştiinţelor Militare în cercetarea problemelor domeniului;  

• să aplice cunoştinţele teoretice asupra analizei realităţii sociale;  

• să efectueze generalizări asupra rezultatele analizelor teoretice din domeniul Ştiinţelor Militare. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului de bază este necesară iniţierea şi familiarizarea 

studenţilor cu unele elemente de artă militară, de istorie şi geografie, precum şi cu unele concepte de 

terminologie militară.    



Teme de bază: Războiul – formă de violenţă armată. Bazele nomologice ale acţiunilor militare în războiul 

modern. Tendinţe şi perspective în evoluţia fenomenului militar. Teoria artei militare. Geografia militară – 

componentă a ştiinţei militare. Istoria Artei Militare. Fundamentele Securităţii Europene (regionale). Relaţii 

Civil-militari. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, seminare, lucrări de control, consultaţii, studiu de caz. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, referate etc. Nota finală se 

constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) şi calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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