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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Introducere în științele politice 
 

OBIECTIVE*  Acest curs se ocupă de economia politică pozitivă și teoria alegerii raționale aplicate la studiul conflictelor politice, instituțiilor 
democratice și comportamentului de vot. Cursul acoperă principalele instrumente pentru studiul alegerii publice (teoria rațională de luare 
a deciziilor, teoria jocurilor, teoria alegerii sociale), precum și un număr de subiecte atât teoretice cât și aplicate, inclusiv studiul empiric 

al instituțiilor. Acest curs va acoperi subiectele principale în economia politică pozitivă și alegere publică instituțională. Printre acestea se 
numără: agregarea preferințelor; paradoxuri și cicluri de vot; competiția electorală și comportamentul de vot; problemele și soluții la 
acțiuni colective; stat social și redistribuire; impactul informațiilor și mass-media cu privire la comportamentul de vot și comportamentul 
de vot, teoria coalițiilor, comportamentul comisiilor și legislaturilor, inclusiv puterea de stabilire a agendei și puterea de veto; probleme 

principal-agent în politică; modele de birocrație. 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
C1.1. Utilizarea adecvata a conceptelor de baza din domeniul stiintele politice 
C1.2. Utilizarea conceptelor fundamentale din stiintele politice în descrierea si explicarea genezei si derularii unor evenimente si procese 

din domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene 
C1.3. Analiza unei situatii concrete prin aplicarea unor teorii si metode fundamentale din domeniu l stiintelor politice/relațiilor 
internaționale 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 

Abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba română și/său engleză, rezolvarea de probleme şi luarea 

deciziilor, respectul pentru valorile democratice, autonomia învăţării, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale 

CONTINUTUL CURSULUI 1. Introducere: Nu este știință aerospatială, dar ... Raționalitatea: modelul de alegere. 2. Introducere în analiza alegere de grup. alegerea 

grupului și regula majorității. Modelele spațiale ale majorității. Comportamentul strategic: sofisticare, denaturare, și manipulare. Metodele 
de votare și sistemele electorale. 3. Cooperarea, acțiunea colectivă și bunuri publice. Cooperare. Actiune colectiva. Bunuri publice, 
externalități și bunurile comune. 4. Instituții. Instituții: observații generale. Legislaturile. Birocrația și relațiile interguvernamentale. 
Conducere. Instanțe și judecători. Guvern de cabinet și democrație parlamentară. Lecții finale. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

K A Shepsle, Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Instititutions; P Dunleavy, Democracy, Bureaucracy and Public Choice; D 
Mueller, Public Choice III; George Tsebelis Veto Players. Major Works: A Downs, An Economic Theory of Democracy; M Olson, The 
Logic of Collective Action; W Niskanen, Bureaucracy and Representative Government. 

CONȚINUTUL LUCRĂRILOR 

DE SEMINAR/LABORATOR 

Agregarea preferințelor; paradoxuri și cicluri de vot; competiția electorală și comportamentul de vot; problemele și soluții la acțiuni 

colective; stat social și redistribuire; impactul informațiilor și mass-media cu privire la comportamentul de vot și comportamentul de vot, 
teoria coalițiilor, comportamentul comisiilor și legislaturilor, inclusiv puterea de stabilire a agendei și puterea de veto; probleme principal-
agent în politică; modele de birocrație. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

K A Shepsle, Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Instititutions; P Dunleavy, Democracy, Bureaucracy and Public Choice; D 
Mueller, Public Choice III; George Tsebelis Veto Players. Major Works: A Downs, An Economic Theory of Democracy; M Olson, The 
Logic of Collective Action; W Niskanen, Bureaucracy and Representative Government. 

REPERE METODOLOGICE*** Metode de predare folosite: prelegerea, analiza, rezolvarea de exerciţii şi probleme, seminarile prezențiale și online. 

 



 

EVALUARE metodele Evaluare continuă la seminar, examen final 

forme 
Participare la seminarii (S);  
Examenul scris de la finalul semestrului (E). 

ponderea formelor 
de evaluare în 

formula notei finale 

Nota finală = 50%S + 50%E 

standardele minime 
de performanță**** 

Minim nota 5 la seminari, minim nota 5 la examen. 

*  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. 
06.07.2016 
 
                Data avizării în departament    Semmnătura directorului de departament 
                 


