FIŞA DISCIPLINEI

Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 8/21.09.2017

(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Ştiinţe şi Arte
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţă
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
Relaţii internaţionale şi studii europene RISE
2.1. Denumirea disciplinei
Introducere în ştiinţe politice
2.2. Titularul disciplinei / a activităţilor de curs Conf. dr. Bodó Barna
2.3. Titularul (ii) activităţilor de seminar
Lect. dr. Toró Tibor
laborator
proiect
2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
4
Din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar / laborator/
săptămână
proiect/ practica
3.4. Total ore din planul de
56 Din care: 3.5. curs
28 3.6. seminar/ laborator/
învăţământ
proiect/ practica
Distribuţia fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activităţi:
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Numărul de puncte de credit

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Nu există
4.2. de competenţe
Se recomandă cunoașterea limbii engleze
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a cursului
5.2. De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului







Proiector
Prezența aduce o componentă a notei finale
Proiector
Prezența de 70% este obligatorie
Parcurgerea bibliografiei pt. seminar este obligatorie

DI

2
28
ore
23
13
17
10
6

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Acumularea unor cunoștințe, însușirea limbajului specific al domeniului
 Însușirea metodologiei specifice studiului disciplinei și a modului de aplicare a acestora
 Însușirea unor competențe privind redarea în scris și verbal a cunoștințelor dobândite
 Competențe privind realizarea unor lucrări și referate științifice pe baza unei bibliografii de
specialitate




Analiza și aprecierea unor studii de caz
Realizarea unor lucrări de specialitate cu respectarea normelor etice ale științei
Cunoștințele dobândite să fie o resursă științifică în abordarea unor teme privind viața publică
și politică.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Scopul cursului este prezentarea noţiunilor de bază ale ştiinţelor politice, ale
domeniilor la care se referă, ale teoriilor şi metodologiei de abordare a
fenomenului politic. Cursul este menit să ofere studenţilor cunoştinţele
politologice de bază necesare studiului fenomenelor politice, ca să fie în stare
să facă investigaţii şi analize în domeniu, să însuşească terminologia de
specialitate şi nu în ultimul rând, să facă posibilă parcurgerea unei
bibliografii de specialitate de bază. Cursul este structurat pe trei capitole
mari: în cel introductiv se prezintă specificul politicului, ale relaţiilor politice,
spaţiul triunghiular politic. În al doilea sunt prezentate bazele teoretice ale
ştiinţelor politice, în al treilea instituţiile politice.
Însușirea informațiilor de bază pt. un comportament democratic. Abilitatea de
a realiza analize politice privind problemele cotidiene. Însușirea limbajului și
a terminologiei în limbile maghiară, română și engleză.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
I. Introducere: Ce este politica? Relaţiile politice.
II. Bazele teoretice ale ştiinţei politice:
Naşterea şi instituţionalizarea ştiinţelor politice.
3.Cunoștințele politice. Teorii, metode
4.Ideologiile politice.
5.Idealismul vs. realismul. Politica și morala.
6.Legitimitatea. Integrare, obedienţă, forţă.
III. Sisteme politice.
7.Instituţiile politice.
8.Principiul separării puterii în stat.
9.Partide și sisteme de partide
10.Regimuri politice. Regimuri de guvernare. Regimuri
democratice
11.Regimuri dictatoriale

Metode de predare
Prelegerea cu proiector, discuții
introductive
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

12. Puterea locală
13. Societatea civilă
14. Discuţii generale, concluzive

unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete

2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie obligatorie:
BAYER JÓZSEF: A politikatudomány alapjai, Napvilág, Bp. 1999., FISICHELLA, DOMENICO: A politikatudomány
alapvonalai, Osiris, Bp. 2000., HASKÓ KATALIN-HÜLVELY ISTVÁN: Bevezetés a politikatudományokba. Villányi úti
könyvek, Budapest, 1996. (I. Kiadás), 2003 (II. Kiadás)., GOODIN, R.E.–KLINGEMAN H.-D. (SZERK.): A
politikatudomány új kézikönyve, Osiris, Budapest, 2003. Giovanni Sartori, Ingineria constituțională comparată,
Institutul European, Iaşi, 2008.
Bibliografie suplimentară:
ALMOND, G.-POWELL,G.B. (szerk.): Összehasonlító politológia. Osiris, Budapest, 1996., PASQUINO, GIANFRANCO:
Curs de ştiinţă politică, Institutul European, Iaşi, 2002. BIHARI MIHÁLY-POKOL BÉLA: Politológia. Budapest, 1992.,
PACZOLAI PÉTER-SZABÓ MÁTÉ: A politikatudomány kialakulása, Korona, Budapest, 1996. ILIESCU, ADRIAN-PAUL:
Introducere în politologie, Ed. All, Bucureşti, 2002., LÁNCZI ANDRÁS: Demokrácia és politikatudomány, Aula,
Budapest, 2000, Weber Max: A politika mint hivatás, Kossuth, Budapest, 2004. A.GERGELY ANDRÁS–BAYER
JÓZSEF–KULCSÁR KÁLMÁN (SZERK.): A politikatudomány arcai. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.,
Bibliografia e țio ată la cursuri: este opțională, de aprofundare.

8.2. Seminar
1. Seminar introductiv. Ce sunt științele politice?
2. Formele moderne ale politicii. Dezvoltare și
caracteristici
3. Democraţia
4. Puterea şi dominaţia
5. Partide si sisteme de partide – partidul politic
6. Cultura politică. Comportamentul politic
7. Decizia şi sistemul politic
8. Alegeri. Sisteme electorale
9. Naţiunea. Naţionalismul
10. Conflicte, clivaje sociale, clase
11. Statul și provocările secolului 21.
12. Revoluţii, schimbări de regim. Elite
13. Concluzii și evaluarea seminarului

Metode de predare
discuții în grup
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit
discuții în grup pe baza unui text
predefinit

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Osiris, Budapest, 2004 – I. és II fejezet/ biblioteca
Bayer József: A politikatudomány alapjai, Napvilág, Budapest, 2000. 16-21, 29-58/ biblioteca
Csizmadia Ervin: Politikatudomány és politikai elemzés. Századvég, Budapest, 2008. – 1. rész/ biblioteca
Goodin Robert E. – Hans-Dieter Klingemann (szerk.): A politikatudomány új kézikönyve. Osiris, Budapest – 1. fejezet
biblioteca
Haskó Katalin – Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Osiris, Budapest, 2003 (3. fejezet) / biblioteca
Max Weber: Az uralom szerkezeti formái és működési módozatai. In: Uő: Politikai szociológia. Politikai közösségek.
Az uralom. Helikon, Budapest (72-94 oldal) biblioteca
Giovanni Sartori: Demokrácia. Osiris, Budapest, 1999 (13-29, 115-126 oldalak) biblioteca
Bibl suplimentara:
Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Osiris, Budapest, 2004 (1. és 7. fejezet)

Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Osiris, Budapest, 2004 (16. fejezet) /
Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Osiris, Budapest, 2004 (2. és 5. fejezetek)
Ernest Gellner: A nemzetek és a nacionalizmus. Napvilág, Budapest, 2006 (5. fejezet – Mi az hogy nemzet?)
Bozóki András: Az elitváltás elméleti értelmezései. Kelet-közép-európai megközelítések. Politikatudományi Szemle,
2003/3
Gabriel A. Almond – Sidney Verba: Állampolgári kultúra. Bevezetés a politikai kultúrába. Szociológiai Figyelő 1997
(http://www.c3.hu/~szf/Szofi97/Sz97-03/Sz97-03-Area-1.htm)
Rogers Brubaker: Ártalmas állítások: mítoszok és tévképzetek a nacionalizmus-kutatásban. Beszélő, 1996. 7., 26–41.
Richard Jenkins: Az etnicitás újragondolása: Identitás, kategorizáció és hatalom. Magyar Kisebbség, 2002. 4., 243–
268
Ernest Renan: Mi a nemzet? In Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus.
Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 171–187 (http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf642.pdf)
Michael Keating: Többnemzetiségű demokráciák a szuverenitás utáni világrendben. Pro Minoritate 2004 ősz-tél
Bozóki András: Az elitváltás elméleti értelmezései. Kelet-közép-európai megközelítések. Politikatudományi Szemle,
2003/3 (http://epa.oszk.hu/02500/02565/00038/pdf/EPA02565_poltud_szemle_2003_3_005-040.pdf)

8.3. Laborator

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.4. Proiect

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.5. Practica

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Dezvoltarea competențelor de comunicare
 Eficacitatea analizelor întreprinse
 interdisciplinaritate
 cunoștințe profunde, grad de informare ridicat
 cunoașterea limbajului de specialitate
10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
La examen se pot prezenta studenţii care au nota la seminar şi au participat la cel puţin 50% din orele de
curs.
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare
10.4. Curs
10.5 .

Seminar

Lucrare de analiză – tema se stabileşte
cu fiecare student în parte
Examen de verificarea cunoştinţelor
1. Reaction paper (75%)
- Pt. fiecare seminar se scrie un
reaction paper
- Media acestora va constitui 75%
din nota de seminar
2. Activitate seminar (25%)
3. Pt. cei care au o prezentă sub 33%,
sau au o nota sub 5, se stabilesc
sarcini suplimentare.

Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă

10.2. Metode de
evaluare
Predarea
lucrării. Scris
Oral
Individual

10.3. Pondere din
nota finală
10% din nota
finală
60% din nota fin.
30% din nota fin.









cunoașterea bibliografiei obligatorii
prezență de min. 70% la curs și seminarii – se ia în calcul la nota finala
stăpânirea conceptelor de bază
realizarea unui punctaj minim de 50 % la fiecare probă
realizarea lucrării semestriale
predarea în timp a referatului
Data completării

Semnătura titularului disciplinei

Semnătura titularului/rilor de aplicații

20.09.2017.

Data avizării în departament
21.09.2017.

Semnătura directorului de departament
…............................

