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L1 
 

Semestrul II 
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OB 
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ACTIVITATE 

INDIVIDUALA* 

NUMĂR  

DE 

CREDITE 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-

examen, M-mixt) 

LIMBA DE PREDARE 

C S L Pr.       

  5  70 30 4 M Română 

 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE SEMINAR/L.P. 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

LECT.UNIV.DR. BOGDAN MIHAILESCU Stiinte Politice 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR  

 

OBIECTIVE*  Familiarizarea  cu mecanismele şi structurile instituţionale proprii partidelor politice; 

Însuşirea unor cunoştinţe fundamentale, referitoare la activitatea partidelor politice, prin contactul 

direct cu organizaţiile locale; 

Informarea directă cu privire la documentele programatice şi statutare ale partidelor politice;  

Familiarizarea cu strategiile electorale folosite de partide;     

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE  Obtinerea si dezvoltarea capacitatii de operaţionalizare a cunoştinţelor de specialitate proprii 

activitatii politice; 

Dezvoltarea capacitatii  de obtinere, gestionarea si interpretare a informaţiilor specifice spatiului 
politic.  

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

Studenţii îşi vor alege câte un partid politic şi vor realiza o analiză pornind de la tematica prezentată 

mai jos. Această analiză va fi cuprinsă în raportul final (dosarul de practică). 

1. Informarea şi documentarea cu privire la: modul general în care partidul politic selectat este 

organizat şi regulile după care funcţionează (statutul partidului); programul politic al partidului; 

modul de organizare al partidului la nivel local; 

2. Analiza unor aspecte fundamentale pentru înţelegerea funcţionării organizaţiei: modul în care 

membrii partidului participă la procesul decizional; relaţia dintre forurile de conducere ale 

partidului şi colectivităţile pe care le reprezintă; relaţia dintre conducerea centrală a partidului şi 

filialele locale; rolul pe care îl are organizaţia de tineret în cadrul partidului; cele mai importante 

teme dezbătute în şedinţele organizate recent; cele mai importante teme care apar în documentele 

programatice ale partidului (programe, strategii, rapoarte);   

3. Prezentarea şi analiza activităţilor politice iniţiate de către un partid şi de candidaţii susţinuţi de 
acesta, la nivelul filialei locale alese, în contextul ultimelor campanii electorale: programele 

electorale propuse de candidaţii (temele care individualizează oferta electorală  a partidelor şi 

candidaţilor); modul în care sunt subliniate calităţile candidaţilor prin intermediul materialelor 

publicitare (afişe, pliante, spoturi audio şi video etc.); sloganurile utilizate de partide şi candidaţi; 

modul în care este reflectată competiţia electorală în presa scrisă (publicitate electorală prin 

intermediul presei scrise, articole favorabile/nefavorabile candidaţilor, ştiri ce prezintă activitatea 

candidaţilor etc.). 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
 

 

EVALUARE 

metodele 

 Condiţii: frecvenţă, elaborarea unui dosar de practica, participarea la activitatile 

organizate pe durata practicii; 

Criterii: capacitate de sinteză, calitatea răspunsurilor în cadrul activitatilor 

organizate, respectarea standardelor solicitate în realizarea dosarului de practica;  

forme 
Prezentarea dosarului de practica; 
Participare la activitatile organizate,  

      



ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

50% Participare la activitatile organizate; 
50% Dosarul de practica; 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Îndeplinirea în proporţie de 50 % a activităţilor solicitate 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 

*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar/l.p. 
 
 
                Data avizării în departament    Semmnătura directorului de departament 


