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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Conţinutul disciplinei contribuie la realizarea unei calificări superioare a specialistului, asigurând 
pregătirea teoretică şi practică ale acestuia în domeniul geografiei politice. Cursul teoretic al 
disciplinei va conduce la deprinderea cunoştinţelor necesare pentru analiza celor mai importante 
evenimente şi fapte legate de entitatea statală în cele mai diverse forme de manifestare.  
Executarea lucrărilor de laborator de către studenţi va contribui la formarea capacităţilor de 
analiză calitativă şi cantitativă a fenomenelor sociale, economice, politice legate de entitatea 
statului ca unitate primară a sistemului politic mondial; formarea abilităţilor de a interpreta datele 
oferite de diverse surse informaţionale, de a stabili relaţii de interdependenţă, conexe, cauză-efect 
referitoare la fenomenele cu caracter socio-politic etc. 
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  
Competenţe generale: 

- cunoaşterea bazelor teoretice ale ştiinţelor geografice fundamentale şi aplicate; 
utilizarea metodelor clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a 
informației din domeniul geografiei; 

- accesarea, selectarea şi sistematizarea datelor geografice prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale; 

- comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei privind conceptele, fenomenele și 
metodele de bază ale geografiei în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii 
social-economice; 

- rezolvarea unor situații-problemă din domeniul geografiei, utilizând cunoștințele teoretice și 
abilitățile profesionale; 

- colaborarea eficientă, adecvată cu semenii în cadrul echipei și cu factori de decizie, într-un 
context naţional şi internațional. 

Competenţe specifice: 
- utilizarea noțiunilor, principiilor, legităţilor geografiei politice în explicarea proceselor și 

fenomenelor geografice; 
- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor geografice și cu 

caracter interdisciplinar; 
- argumentarea importanței investigaţiilor geografiei politice în vederea cercetării sistemelor 

geografice; 
- obținerea și analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-

funcţie, cauză-efect şi interpretării concepţiilor geografice. 



Finalităţi de studii 
 Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să identifice particularităţile dezvoltării statelor în timp şi spaţiu; 
- să identifice contextul formării şi evoluţiei statelor ca entităţi politico-administrative; 
- să explice esenţa proceselor şi fenomenelor cu caracter economic, politic, social care au 

determinat formarea statelor; 
- să determine motivaţia modificărilor cantitative şi calitative ale hărţii politice; 
- să identifice problemele existente în elementele definitorii ale statelor. 
- să aprecieze importanţa proceselor de corelare a fenomenelor geopolitice cu cele economice și 

sociale;  
- să propună soluţii de rezolvare a disputelor dintre state cu caracter politico-geografic. 

Condiții prerechizit: diplomă de bacalaureat 

Teme de bază:  
Introducere în geografia politică. Scopul şi sarcinile disciplinei. Scurt istoric al dezvoltării 
geografiei politice ca ştiinţă. Relaţiile interdisciplinare, metodele de cercetare ale disciplinei. 
Perioada deterministă. Şcolile de Geografie politică. Geografia politică în perioada contemporană. 
Organizarea spaţial-politică a societăţii. Conceptul de stat. Spaţiul personal şi teritorialitatea. 
Clasificarea statelor lumii după diferite criterii. Aspecte privind statutul teritoriilor nesuverane. 
Problema frontierelor. Geografia politică a mărilor şi oceanelor. Evoluţia hărţii politice a lumii 
Geografia naţiunii. Statul naţional şi naţionalismul. Problema minorităţilor naţionale. 
Separatismul. Geografie electorală. Geografia conflictelor şi a războaielor în perioada 
contemporană. Concepţiile conflictelor şi a războaielor. Geografia conflictelor şi a războaielor în 
lumea contemporană. Consecinţele conflictelor şi a războaielor. Căile de soluţionare a conflictelor 
şi războaielor. Sistemele mondiale monopolar, bipolar şi multipolar Factori de polarizare a lumii. 
Concepţiile sistemelor mondiale monopolar, bipolar şi multipolar. Rolul marilor puteri în 
polarizarea lumii. Organizaţiile politico-militare şi social-economice regionale şi rolul acestora în 
polarizarea lumii. Locul R. Moldova în configuraţia geopolitică a lumii contemporane Condiţiile 
istorico-politice de apariţie a RSS Moldoveneşti. Evoluţia RSSM în spaţiul geopolitic sovietic şi 
socialist. Locul R. Moldova în configuraţia geopolitică a lumii contemporane şi perspectivele 
evoluţiei. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, proiecte individuale, consultaţii. 

Strategii evaluare:  
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 
portofolii etc. Nota finală se constituie din: rezultatul evaluării finale (40%), evaluărilor curente 
(40%),  evaluare calităţii lucrului individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, 
inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare etc. 
Bibliografia obligatorie: 
1. Teodor P. Simion. Introducere în geopolitică. B., 2003. 
2. Bodocan, V. Geografia politică. C-N,1997. 
3. Колосов, В., Мироненко, Н. Геополитика и политическая география. – М.,2001. 
4. Dicționar de geopolitică. Serebrian, O. Iași, 2006. 

Bibliografia opțională: 
1. Emandi E., Buzatu Gh., Cucu V. ş.a. (1994), Geopolitica, vol. I, Iași. 
2. Gadjiev K. (2000), Vvedenie v gheopolitiku, Moscova. 
3. Hobsbawm E. (1997), Naţiuni şi naţionalism din 1780 până în prezent. program, mit, 

realitate, Chişinău. 
5. Matei H., Neguţ S., Nicolae I., Radu C. (2014), Enciclopedia statelor lumii, Bucureşti. 
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