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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

        Prin intermediul acestui curs masteranzilor li se oferă repere teoretice pentru înţelegerea 

fenomenului cultural european și formării mentalităților politice. Cursul urmăreşte drept scop 

aprofundarea cunoştinţelor despre principalele repere teoretice și practice din domeniul culturilor 

europene și mentalităților politice, despre principalele curente, concepte, idei, tipuri de abordare şi 

argumentare caracteristice studiilor asupra culturii din diferite epoci istorice și diferite sisteme socio-

politice. Sfera de cunoştinţe cuprinde concepţiile şi ideile despre fenomenul culturii și formării 

mentalităților politice. Disciplina urmăreşte o abordare socio-culturală a omului în evoluţia lui, a 

relaţiilor de rudenie şi de alianţă, a primelor forme ale vieţii sociale şi religioase precum şi apariţia 

normelor culturale în spațiul civilizațional european. Abordările de ordin conceptual şi metodologic sunt 

completate cu analiza unor fenomene şi tendinţe în domeniul culturilor europene și mentalităților politice 

cu privire la organizarea comunității umane în state și de asigurare a bunăstării omului, cu scopul de a 

furniza masteranzilor instrumentele necesare de cercetare şi un ghid pentru a se orienta în universul 

divers al concepțiilor cu privire la culturile europene și mentalitățile politice.  

       Cursul de Culturi europene și mentalități politice va fi dezvoltat pe trei nivele majore: formarea şi 

dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi reflecţie, prin prezentarea temelor majore; dezvoltarea 

abilității de gândire critică a masterandului; aplicarea cunoştinţelor obţinute în analiza și cercetarea 

fenomenelor și proceselor culturale și politice actuale cu referință la domeniul culturilor europene și 

mentalităților politice. Spectrul de abilităţi profesionale este orientat spre formarea capacităţilor de a 

analiza diverse concepții și teorii din sfera culturilor europene și mentalităților politice, de a decela 

problema centrală şi de a o încadra în contextul ideatic al proceselor formării mentalităților politice, de a 

selecta ideile argument şi de a le aprecia valoarea de adevăr şi forţa argumentativă, de a cunoaşte soluţii 

alternative ale problemei centrale în text, precum şi de a face o evaluare a soluţiei propuse de către 

autorul textului analizat.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 
- Generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane;  

- Analiza și sinteza diverselor teorii și opinii în domeniul securității naționale; 

- Determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor;  

- Utilizarea principiilor și metodelor standard în rezolvarea de probleme tipice domeniului securității 

naționale;  

- Comunicarea ideilor, problemelor si soluțiilor din domeniul științelor socio-umane atât într-un mediu 

specializat, cât si în unul nespecializat;  

- Formularea si argumentarea punctelor de vedere proprii în domeniul securității naționale.  

Competenţe generale: 
- Capacitatea de a comunica în scris si verbal, de a înțelege si a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în 

situații diverse;   

- Capacitatea de a urmări si a evalua argumentele aduse de alții si de a descoperi esența acestor idei; 

- Abilitatea de a utiliza si a manipula tehnologiile informaționale;  



- 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 înțelege modul de funcționare a mecanismelor securitare. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 

- să determine obiectul de studiu al domeniului Culturi europene și mentalități politice; 

- să identifice metodologia specifică  disciplinei Culturi europene și mentalități politice; 

- să expună și să analizeze rolul şi funcțiile disciplinei Culturi europene și mentalități politice în 

contextul organizării societății contemporane; 

- să analizeze şi să generalizeze procesul de dezvoltare socio-politică în acord cu practica formării 

mentalităților politice; 

- să compare procesul socio-politic în diferite etape istorice, în corelație cu nivelul culturii și 

mentalităților politice; 

- să stabilească tangențe dintre disciplina Culturi europene și mentalități politice cu alte discipline; 

- să transfere modele de analiză din cadrul domeniului Culturi europene și mentalități politice în cadrul 

altor domenii; 

- să clasifice tipurile de culturi europene; 

- să restructureze cunoștințele proprii în dependență de cunoștințele însușite; 

- să compare tipurile și elementele mentalităților politice; 

- să demonstreze utilitatea practică a cunoștințelor însușite; 

- să aplice cunoștințele însușite în prezentarea cunoștințelor; 

- să generalizeze principiile dezvoltării culturilor europene şi categoriile lor specifice; 

- să determine utilitatea practică a însușirii disciplinei; 

- să aplice cunoștințele acumulate în activitatea de instruire în cadrul altor discipline. 

la nivel de integrare: 

- să aprecieze importanța cunoașterii fundamentelor domeniului securității naționale; 

- să aprecieze importanța cunoașterii fundamentelor domeniului Culturi europene și mentalități politice; 

- să elaboreze modele de analiză a fenomenelor ce favorizează formarea culturilor europene și mentalităților 

politice; 

- să comunice eficient în cadrul profesional şi social ținând cont de cunoștințele obținute cu privire la legitățile 

de formare a culturilor europene; 

- să evalueze dinamica analizei proceselor de formare a mentalităților politice; 

- să stabilească strategiile de cercetare a fenomenului Culturilor euroepene, ținând cont de principiile de bază a 

evoluției domeniului în cauză; 

- să proiecteze modele mentalităților politice cu referință la evenimentele societății contemporane; 

- să estimeze utilitatea practică a cunoștințelor însușite; 

- să construiască sisteme proprii de reflecție și analiză a proceselor sociale, politice și economice în corelație 

cu prioritățile de formare și evoluție a culturilor europene; 

- să modifice modul de prezentare a cunoștințelor obținute cu referire la culturile europene și mentalitățile 

politice; 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului de Culturi europene și mentalități politice este necesară 

finalizarea studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Obiectul de studiu și aspecte metodologice specifice disciplinei Culturi europene și mentalități 

politice; Știința post-neclasică și domeniul Culturi europene și mentalități politice. Locul disciplinei Culturi 

europene și mentalități politice în sistemul științelor sociale; Noțiunea de ”cultură europeană”: istoricul evoluției; 

Noțiunea de ”mentalitate politică”: istoricul evoluției; Concepția despre lume. Reprezentarea spaţiului şi a 

timpului în culturile europene; Premisele de creștere a interesului societății umane pentru problematica culturilor 

europene și mentalităților politice; Categorii și noțiuni specifice domeniului Culturi europene și mentalități 

politice; Analiza procesului de formare și evoluție a civilizaţiei Europei occidentale ; Analiza procesului de 



formare și evoluție a civilizaţiei Europei orientale ; Analiza istoriei mentalităţilor şi imaginarului politic în 

Europa ; Secularizare şi resacralizare în cadrul culturilor europene: sentimentul de securitate şi insecuritate; 

Mituri politice şi ideologii. Marile ansambluri mitologice moderne: Vârsta de Aur, Salvatorul, Conspiraţia, 

Unitatea, Progresul şi Declinul, Revoluţia; Mitificare şi mistificare ca elemente ale mentalității politice; Utopiile 

în cadrul culturilor europene: iluzii, fantasme, închipuiri ; Domenii de pionierat și perspective în evoluția 

cercetării culturilor europene și mentalităților politice; 

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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