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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
 Dimensiunile și complexitatea politicii au evoluat odată cu schimbările produse în lume, studiile din domeniu 

extinzându-se pe măsura apariției noilor state naționale, a producerii noilor valuri de democratizare. Politica 

mondială ne oferă un spaţiu de interacţiune a unor state care au sisteme politice şi instituţionale extrem de variate. 

Astăzi democraţia politică pare să fie forma de organizare politică predominantă, dar în trecutul apropiat această 

predominanţă era contestată de forme autoritare şi totalitare. În cadrul cursului Sisteme politice contemporane  

masteranzii sunt iniţiaţi asupra tipologiei clasice a sistemelor politice la etapa actuală. Cursul elucidează 

mecanismul de funcționare proprie a sistemelor politice contemporane, oferind exemple de sisteme prezidențiale, 

parlamentare dar și manifestații ale sistemelor din Europa de Sud, a sistemelor postcomuniste. Este focusat pe 

aspectul comparativ și cel funcțional. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 

 Capacitatea de analiză a sistemelor politice contemporane;  

 Capacitatea de a identifica tipurile de sisteme politice actuale; 

 Abilitatea de a interpreta caracteristicile reprezentative ale sistemelor politice;  

 Capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului învățării;  

 Capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite;  

 Capacitatea de a lucra în mod cooperant si flexibil în cadrul unei echipe;  

 Abilitatea de a identifica elementele constituante ale unui sistem politic. 

Competenţe generale: 

 Generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane;  

 Analiza și sinteza diverselor teorii și opinii privind sistemul politic; 

 Determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea aplicabilității lor; 

 Comunicarea ideilor, problemelor și soluțiilor din domeniul științelor socio-umane în contextul varietății 

tipurilor de sisteme politice;  

 Formularea și argumentarea opiniilor proprii referitor la sistemul politic național și funcționalitatea 

acestuia. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 

 să determine obiectivul de studiu al disciplinei. 

 să reproducă etapele în dezvoltarea sistemelor politice contemporane. 

 să cunoască noţiunile şi categoriile disciplinei. 

 să relateze despre tipologiile de sisteme politice. 

 să identifice specificul sistemelor politice. 

 să aplice în practică cunoştinţele privind sistemele politice contemporane. 

 să identifice corelarea dintre sistem și regim politic. 

 să argumenteze elementele definitorii ale sistem politic. 

 să utilizeze cunoştinţele pentru argumentarea utilizării unui tip de sistem politic. 



la nivel de integrare: 

 să explice necesitatea unui tip de sistem politic. 

 să cunoască cauzele constituirii unui anumit tip de sistem politic contemporan. 

 să analizeze funcționalitatea sistemului politic. 

 să argumenteze importanța tipului de sistem politic pentru Republica Moldova. 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului de Sisteme politice contemporane este necesară 

finalizarea studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Sistemul politic: concept și structură; Tipologia sistemului politic; Funcțiile sistemului politic; 

Relațiile sistemului politic cu sistemul social global; Sistemul prezidențial SUA; Sistemul prezidențial Franța; 

Sisteme politice cvasi-semipreziden-țiale: Austria, Finlanda; Sistemul parlamentar Marea Britanie; Sistemul 

parlamentar Germania; Sistemul parlamentar Italia; Sistemul parlamentar Japonia; Sisteme politice Europa de 

Sud: Grecia; Sisteme politice Europa de Sud: Spania; Sisteme politice Europa de Sud: Portugalia; 

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe masterand/ă: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Evaluare: 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 

portofolii etc. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 

evaluării finale, 40 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin 

verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului 

individual al masterandului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 

prezentări, activitatea la seminare etc. 
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