
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care: 3.2      
curs 

2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 12 
din care: 3.5.    
curs 

6 3.6. seminar/laborator 6 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activităţi...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8 Total ore pe semestru 12 

3.9 Număr de credite  

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice  

1.3 Departamentul Ştiinţe Politice 

1.4 Domeniul de studii Științe Umaniste și Științe Sociale  

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Filosofie. Științe ale Comunicării. Științe Politice. Sociologie  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
Paradigme de cunoaştere şi comunicare 
 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. George Poede 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr.  George Poede 

2.4 An de 
studiu 

I 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare 
Examen 

oral 
2.7 Regimul 
discipinei 

OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun 

acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe 

motive altfel decât obiectiv întemeiate.  



 
 

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1. Insușirea abilităţilor de diferenţiere a criteriilor obiective şi subiective în elaborarea textelor 
ştiinţifice.   

 C2. Dobândirea de cunoștințe specifice translării problemelor sociale şi politice în cercetare. 

 C3. Abilități de analiză a problemelor politice şi sociale. 
C4. Utilizarea corespunzătoare a  aplicării schemelor de inteligibilitate şi a schemelor explicative în 
textele ştiinţifice. 
C5. Folosirea corectă a bibliografiei de specialitate în determinarea realitatea social-politică şi 
sistemul politic.  
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CT1. Abilități de recunoaștere a analogiilor şi interferenţelor ştiinţei politice cu alte ştiinţe sociale. 

CT2. Cunoștințe privind căutarea și utilizarea bibliografiei de specialitate națională și internațională 
pentru analiza realităţii social politice şi pentru cunoaşterea ei.  

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
.1

. 
O

b
ie

c
ti

v
u

l 

g
e
n

e
ra

l 

Cunoașterea și asimilarea criteriilor de obiectivitate şi subiectivitate în ştiinţa politică, conceptului de 
paradigmă şi a metodelor de analiză a problemelor social – politice.  
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

        a) Recunoască și să utilizeze corect modalităţile de abordare a problemelor sociale şi politice. 
        b) Să stăpânească normele specifice de determinare a implicaţiilor de cunoaştere şi practice ale 
conceptelor utilizate în cercetarea doctorală. 
        c) Să stabilească în mod obiectiv implicaţiile dintre cercetare şi realitatea social-politică.  

 
 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
1. OBIECTIVITATE ŞI SUBIECTIVITATE ÎN 
ŞTIINŢA POLITICĂ  
 

Prelegere, dezbatere  

2. 

2. TEORIA POLITICĂ ŞI PROBLEMELE EI. 
ŞTIINŢA POLITICĂ ŞI TEORIA 
CUNOAŞTERII 
 

Prelegere, dezbatere, 
exemplificare  

 

3. 
3. REALITATEA SOCIAL POLITICĂ ŞI 
SISTEMUL POLITIC  
 

Prelegere, dezbatere, 
exemplificare 

 



 
 

 
 

 

 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1. Robert Goodin, Hans - Dieter Klingeman (coord), Manual de ştiinţă politică, Polirom, Iasi, 2005; 
2. Gianfranco Pasquino, Curs de ştiinţă politică, Institutul European, Iaşi, 2002;  
3. Adrian Paul  Iliescu,  Introducere în politologie,  Editura ALL, Bucureşti, 2002; 
4. George Poede, Elena Puha – Concepte fundamentale in stiinta politica, Tipo Moldova, Iasi, 2004 

 
Referinţe suplimentare: 

1. Domenico Fisichella, Ştiinţă politică, Editura Polirom, Iaşi, 2007 
 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

OBIECTIVITATE ŞI SUBIECTIVITATE -  
SENSURI GENERALE  
PROBLEMA SUBIECTULUI ÎN ŞTIINŢA 
POLITICĂ 

Dezbaterea, exemplificarea   

2. 

TEORIA GENERALĂ A PROBLEMEI 
POLITICE. MODALITĂŢI DE ABORDARE A 
PROBLEMELOR. REPERE PENTRU O 
EPISTEMOLOGIE A ŞTIINŢEI POLITICE. 

STRUCTURA OBIECTELOR ŞI 
SUBIECTULUI CERCETĂRII POLITICE. 
SCHEME DE INTELIGIBILITATE   

Dezbaterea, exemplificarea,  
problematizarea   

 

3. 

REALITATEA SOCIAL-POLITICĂ ŞI 
CUNOAŞTEREA EI. ANALOGII ŞI 
INTERFERENŢE ALE ŞTIINŢEI POLITICE 
CU ALTE ŞTIINŢE SOCIALE.  
POLITICA – ELEMENT DEFINITORIU AL 
VIEŢII SOCIALE.  

Dezbatere, exemplificare, 
problematizare 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei este în deplină concordanță cu așteptările comunității academice naționale și 

internaționale. Asociațiile profesionale și posibilii angajatori vor avea specialiști în domeniul lor de 

doctorat în măsură să cunoască algoritmul unei complete și corecte cercetări științifice. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 
Prezență și participare 
activă  

Conversație euristică 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Prezență și participare 
activă. Elaborarea unui 

referat științific pe tema tezei 
de doctorat  care să 

Conversație euristică, 
exemplificare, analiză, 
interpretare  

50% 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Data completării 
27.10.2016 

Titular de curs  
Prof.univ.dr. George POEDE 

Titular de seminar  
Prof.univ.dr. George POEDE 

   
  

 
 

Data avizării in Consiliul Scolii Doctorale Director Scoala Doctorala 

  
 

 

determine implicaţiile de 
cunoaştere şi implicaţiile 
practice ale conceptelor din 
cercetarea academică 
pentru tema de doctorat 

10.6 Standard minim de performanţă 

Determinarea corectă a diferenţelor dintre implicaţiile teoretice şi practice ale conceptelor din cercetarea de 
doctorat. 


