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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii
Cursul de lecţii Politologie este predestinat studenţilor ciclului I (universitar, 3 ani) cu scopul familiarizării
lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru înţelegerea că cultura are aspect global.
Întrucât abordarea fenomenului militar nu mai poate fi făcută decât intr-un cadru multidisciplinar, in care
politologia este ştiinţa care oferă cunoştinţe despre organizarea şi conducerea societăţii in ansamblul său,
stăpânirea de către liderii militari a cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor „de graniţă” ale ştiinţelor militare a
devenit un imperativ.
Cursul Politologie pentru studenţii Academiei Militare al Republicii Moldova - cuprinde elementele de
bază ale sistemelor politice şi militare, doctrinele politice şi militare, instituţiile şi instrumentele puterii politice.
Regimul politic dintr-o ţară îşi pune amprenta asupra misiunilor, organizării, înzestrării, pregătirii şi folosirii
forţelor sale armate. Cunoaşterea şi înţelegerea acestora de către militari dau consistenţă caracterului unitar al
acţiunilor politice cu cele militare, asigurând eficientizarea şi controlul civil asupra instituţiei militare. Prezentarea
cursului se realizează prin expunere orală. La seminare se analizează exemple importante, care duc la înţelegerea
mai profundă a materialului teoretic.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe generale:
- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale
cunoașterii dezvoltării societății universale sau din surse adiacente;
- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;
- analiza şi structurarea unei situaţii în domeniul științelor politice și sociale;
- identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unui eveniment politic, istoric, social;
- plasarea evenimentelor politice, istorice și sociale în contextul epocii studiate;
- determinarea locului şi importanţei diferitelor evenimente din istoria politică în contextul societății;
- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale.
Competenţe specifice:
- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu;
- cunoaşterea şi aplicarea teoriilor in activităţi de studiu şi cercetare;
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permite viitorului
specialist să se adapteze operativ la modificările din societate;
- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter interdisciplinar;
- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul politologiei;
- diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte
domenii.

Finalităţi de studii ale cursului studiat de către studenți
La nivel de aplicare:

 deprinderi de înţelegere a fenomenului politic;
 capacitate de a explica rolul, şi funcţionarea instituţiilor sistemului politic;
 putere de convingere;
 spirit analitic faţă de procesele care au loc în viaţa politică;

 accesibilitate, simplitate în prezentarea informaţiilor şi interpretarea fenomenelor politice;
 gândire şi imaginaţie despre procesele globalizării, relaţiilor internaţionale, politica internă şi
externă a statului.
La nivel de integrare:
 obiectivitate în interpretarea istoricului, etapelor de constituire a ştiinţei politice;

 integritatea morală şi profesională;
 atitudini politice;
 hotărât, convins în susţinerea ideilor, poziţiilor, în acţiune;
 toleranță faţă de oponent;
 curaj când situaţia o impune;
 în stare să prezinte tabloul contemporan despre lume;
 respectuos faţă de semeni;
 în stare să propună căi de rezolvare a unor probleme politice, de integrare, socializare,
soluţionare a diferenţelor politice, protejare a drepturilor omului etc.
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului de Politologie este necesară iniţierea în Istoria culturii și
civilizației, Filosofie, Sociologie.
Teme de bază: Politologia: ştiinţă şi disciplină de studiu. Politica – fenomen social. Puterea politică şi armata.
Tendinţe de evoluţie a sistemelor militare. Ideologia politică. Constituirea şi evoluţia gândirii politice antice.
Gândirea politică în Grecia şi Roma antică. Concepţii politice medievale şi moderne. Doctrine politice
contemporane. Statul – instituţia fundamentală a sistemului politic. Sistemul politic în viziunea politologică.
Regimul politic. Elita politică. Liderism politic. Societatea civilă infrastructura de bază a sistemului politic.
Armata şi societatea civilă. Conceptul de societate politică. Partide politice. Sisteme de partid. Mişcările socialpolitice. Comunităţi politice. Cultura politică. Activitatea şi participarea politică. Comunicare politică-comunicare
socială. Procesul politic. Modernizarea politică. Toleranţă, intoleranţă, fanatism şi implicare politică. Opoziţie
politică. Democraţia ca formă de organizare politică a societăţii. Alegerile şi sisteme electorale. Politica internă şi
internaţională. Conflictele sociale, modalităţi de soluţionare.
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, seminare, lucrări individuale, consultaţii.
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc.
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al
studentului pe parcursul semestrului (20%).
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