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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Studenţii vor audia un curs de prelegeri care are drept scop formarea unei viziuni integre asupra evoluţiei gândirii 
filosofico-politice pe parcursul istoriei omenirii, vor examina aspecte legate de stat şi puterea politică; analiza 
noţiunilor de bază ale filosofiei politice în contextul celor mai importante direcţii de dezvoltare în filosofie din 
diverse perioade istorice de evoluţie a acesteia; specificarea legăturilor dintre  societatea civilă și guvernare, 
studiul celor mai relevante paradigme în contextul evoluţiei concepțiilor politice şi teoriilor filosofice relevante; 
examinarea esenţei  unor asemenea concepte precum ”viața politică”, ”doctrină”, ”ideologie politică”, ”partid”, 
”regim politic” etc. în contextul discursului specific filosofiei politice contemporane. În timpul prelegerilor 
studenţii vor trebui să identifice principale problemele şi aspecte din domeniul filosofiei politice care au fost 
abordate de filosofii cei mai importanţi din toate timpurile în operele lor. Acest curs are un rol important în 
formarea competenţelor specifice ale programului de formare profesională.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  
Competențe generale: 
- Cunoașterea, identificarea și  interpretarea conceptelor și teoriilor fundamentale ale filosofiei; 
-  Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei din domeniul filosofiei,  care  

permite viitorului specialist să își asume responsabilități și să se adapteze  operativ la modificările din 
societate; 

-  Comunicarea logică, coerentă,  argumentată a informaţiei privind diverse tipuri de filosofie și stiluri de 
filosofare în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-economice; 

-  Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a tehnicilor de management al informaţiei; 
-  Proiectarea activităţii profesionale atât independent, cât și cu semenii în cadrul echipei, sau cu factori de 

decizie, într-un context naţional şi internațional. 
Competențe specifice: 
- Definirea adecvată a noțiunilor și conceptelor filosofiei politice; 
- Cunoașterea principalelor paradigme ale dezvoltării politice; 
- Definirea conceptelor și noțiunilor de bază ale disciplinei filosofiei politice; 
- Estimarea utilității practice a cunoștințelor însușite; 
- Construirea de sisteme proprii de reflecție și analiză a proceselor politice în corelație cu prioritățile 

contemporane; 
- Modificarea modului de prezentare a cunoștințelor obținute cu referire la filosofia politică. 

Finalităţi de studiu  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să determine obiectul de studiu al filosofie politice; 
- să identifice metodologia specifică filosofiei politice; 
- să expună și să analizeze rolul şi funcţiile filosofie politice în contextul sistemului de științe filosofice; 
- să analizeze şi să generalizeze procesul de guvernare politică; 
- să compare dialectica procesului de dezvoltare politică în diferite etape istorice; 
- să stabilească tangenţe dintre filosofia politică cu alte discipline; 
- să transfere modelele și metodele specifice filosofiei politice în cadrul altor domenii; 
- să clasifice tipurile de ideologii și doctrine politice; 
- să restructureze cunoştinţele proprii în dependenţă de cunoştinţele însuşite; 
- să compare tipurile și elementele specifice vieții politice (regimuri și sisteme politice); 
- să demonstreze utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite; 



- să aplice cunoștințele însușite în prezentarea cunoştinţelor; 
- să generalizeze principiile de evoluție a vieții politice şi categoriile ei specifice; 
- să determine utilitatea practică a însuşirii disciplinei; 
- să aplice cunoştinţele acumulate în activitatea de instruire în cadrul altor discipline. 

Condiții prerechizit:   studii liceale 
Teme de bază: 1. Obiectul de studiu și aspecte metodologice specifice disciplinei ”filosofia politică”. 2. 
Categorii și noțiuni specifice domeniului filosofiei politice. 3. Diversitatea de perspective asupra noțiunii de 
”politică”. 4. Aspecte filosofice și interpretări ale conceptului de ”putere politică”. Elemente definitorii. 5. 
Premisele de apariție a suprastructurii politice a societății umane. 6. Statul - componentă fundamentală a 
filosofiei politice. 7. Problematica eșichierului politic, a ideologiilor și doctrinelor politice. 8. Noțiunea de partid 
politic. Evoluție și tipologii. 9. Problematica presiunilor politice și a lobbysmului în filosofia politică. 10. 
Societatea civilă, inițiative nonguvernamentale și domeniul filosofiei politice. 11. Aspecte istorico-filosofice și 
problematica periodizării teoriilor și gândirii politice. 12. Filosofia politică în epoca antică. 13. Idei filosofice 
despre politică și guvernare în perioada evului mediu. 14. Evoluția gândirii filosofice despre puterea politică și 
stat în perioada renașterii. 15. Teorii filosofice cu privire la organizarea politică și conducerea socială în epoca 
modernă. 16. Abordări și tendințe în filosofia politică în epoca contemporană. 17. Concepția dreptului natural și 
rolul acesteia în dezvoltarea social-politică. 18. Concepții contractualiste și importanța lor pentru evoluția 
filosofiei politice. 19. Teorii politice elitiste. 20. Problematica principiului separației puterilor în stat. 21. Relația 
dintre guvernanți și guvernați, liderismul politic în societatea umană, aspecte filosofice. 22. Tipuri de regimuri 
politice și diversele abordări filosofice ale tematicii date. Forme și tipuri de sisteme politice. 23. Mass media, 
propaganda și manipularea politică în contextul filosofiei politice contemporane. 24. Domenii de pionierat în 
evoluția contemporană a gândirii politice. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: 
La sfârşitul cursului va avea loc examenul final scris, evaluat prin note care va include un test complex de întrebări 
la nivel de cunoaştere, integrare şi aplicare a cunoştinţelor. Nota finală se va constitui din reuşita academică pe 
parcursul semestrului prin elaborarea de eseuri şi scrierea lucrărilor de control consacrate celor mai actuale 
probleme ale domeniului Filosofiei Politice (30%), activităţile individuale (30 %) şi examenul final (40%). 
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