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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
 Cursul prezintă masteranzilor problematica de bază tratată de teoria democraţiei. Acesta înglobează atât istoria 

ideii de democraţie, cât şi abordările normative şi empiric-comparatiste, întrucât există în teoria democraţiei un 

trunchi comun de probleme care unifică aceste abordări diferite. Cursul, astfel, este şi o încercare de a contura 

clar această problematică comună, acest trunchi de bază a temelor şi conceptelor aferente. Legătura dintre 

problematizările cu caracter teoretic şi realitatea democraţiilor existente sau funcţionale se va ilustra mai ales prin 

cazuistica central-est-europeană a tranziţiei şi a democratizării din anii ’90.  

Totodată este analizată capacitatea explicativă si predictivă a teoriilor democraţiei în a furniza modele de 

cunoastere a evoluţiilor democraţiei în lumea contemporană. Scopul acestui curs este de a oferi o cunoastere 

detaliată a paradigmelor si conceptelor care prin care se defineste realitatea democratică si de a exersa capacităţi 

analitice în evaluarea unor domenii curente, precum: calitatea democraţiei, alternativele designului instituţional, 

consecinţele sociale ale democraţiei sau implicaţiile regimurilor anterioare nedemocratice asupra statului si 

formei democraţiei. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 

 Generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane;  

 Analiza și sinteza diverselor teorii și opinii privind democratizarea; 

 Determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea aplicabilității lor; 

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

de regimuri democratice;  

 Formularea și argumentarea opiniilor proprii referitor la paradoxurile funcționării regimurilor 

democratice. 

Competenţe generale: 

 Capacitatea de analiză a proceselor democratice;  

 Capacitatea de a identifica elementele democratice din cadrul unui sistem politic; 

 Abilitatea de a analiza indicatorii de dezvoltare democratică a statelor;  

 Capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului învățării;  

 Capacitatea de a înțelege specificul regimului democratic;  

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

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 

 să aplice în practică cunoştinţele privind demorcația. 

 să identifice corelarea dintre sistem politic și democrație. 

 să argumenteze elementele definitorii ale democrației. 

 să utilizeze cunoştinţele pentru argumentarea utilizării unei forme a democrației. 

 să explice necesitatea unei forme de democrație. 

 să cunoască cauzele constituirii unei anumite forme de democrație la etapa contemporană. 

 să argumenteze importanța funcționării democrației pentru Republica Moldova. 

la nivel de integrare: 



 să determine obiectivul de studiu al disciplinei. 

 să reproducă etapele în dezvoltarea sistemelor democratice contemporane. 

 să cunoască noţiunile şi categoriile disciplinei. 

 să relateze despre tipologiile și formele democrației. 

 să identifice specificul disciplinei 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului de Modele ale democrației europene este necesară 

finalizarea studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Abordarea etimologică a termenului de democrație; Democrația antică; Democrația în epoca 

modernă; Democrația și pluralismul. Democrația și libertatea; Democrația și opinia publică; Democrația și 

participarea, democrația și guvernarea; Democrația în Elveția; Democrația și elitele – Modelul lui Schumpeter; 

Formele democrației; Modelul lui Dahl privind democrația; Modelul lui Sartori privind democrația; Modelul lui 

Lijphart privind democrația; Funcționarea UE prin prisma democrației;  

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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