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Ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii
europene

Acest curs își propune să analizeze dinamica dintre cetățeni/e și stat și impactul acesteia asupra
construcției și principiilor democratice. Pornind de la asumpția că unele dintre trăsăturile
fundamentale ale democrației liberale sunt participarea civică și cultura politică, dar și că
schimbarea socială este un proces inerent oricărei societăți, tematica surprinde maniera în care
cetățenii/ele se raportează la autoritatea politică prin intermediul mișcărilor sociale. Mai mult,
activismul și angajamentul civic reprezintă o formă de maturitate politică inerentă oricărei societăți
democratice. Prin aceasta, am în vedere raportarea la democrație mai curând din perspectiva
componentei sale participative, decât a celei reprezentative (centrată pe vot și, implicit, mai
pasivă). Tematica este structurată în trei mari părți: a) definirea conceptelor de activism, cetățenie
activă, nesupunere civică, mișcări sociale, protest; b) rolul mișcărilor sociale în istorie și impactul
lor în generarea schimbării politice și culturale, începând cu Revoluția americană și terminând cu
zilele noastre; c) teorii relevante pentru studiul mișcărilor sociale – teoria cadrelor interpretative,
teoria structurii oportunității politice, teoria mobilizării resurselor.
În timpul orelor de curs și seminar, vor fi folosite trei tipuri de surse pentru înțelegerea și
problematizarea impactului mișcărilor sociale în mediul politic și social: literatura de specialitate,
filme – care problematizează ideea contestării și participării din perspectiva acțiunii singulare a
unei persoane, cazul lui Mahatma Gandhi, respectiv al acțiunii colective – mobilizarea socială
pentru referendumul care a permis înlăturarea de la putere a lui Augusto Pinochet în 1977 - și
studii de caz – realizate de către studente/ți, la alegerea lor.
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Studentele/studenții se vor organiza în grupuri de 3-4 persoane și vor pregăti o prezentare a unei
mișcări sociale. Prezentarea nu trebuie să dureze mai mult de 20 minute. Este încurajată folosirea
diverselor tehnologii și materialelor suport – prezentări Power Point, planșe, postere, piese
muzicale, fotografii, video-uri, improvizații, jocuri de rol etc.– care să redea atmosfera respectivei
mișcări și să facă prezentarea cât mai interesantă și atractivă.

SEMINAR/
STUDII DE CAZ

Pentru pregătirea studiilor de caz, studentele/ții vor avea în vedere următoarele aspecte:
1. Numele mișcării sociale și elementele sale de identitate:
-valorile, ideologia, doctrina etc.
-elemente de identitate vizuală (logo, culori), sloganuri
-contextul politic și istoric al mișcării, coordonate geografice
-lideri (dacă este cazul)
-inițiatori, susținători, adversari
2. Obiectivele mișcării: mesaje, program, revendicări; cui se adresează mișcarea, ce grupuri
reprezintă și împotriva cui luptă, ce susținători are.
3. Modalități de urmărire a obiectivelor:
-canale de transmitere a mesajelor (Internet, social media, dezbateri, întâlniri ad-hoc cu publicul,
conferințe, apariții media)
-strategii și tactici de persuadare și de constrângere
-tipuri de acțiuni întreprinse (marș, boicot, blocadă, petiție, greva foamei, pichetare a sediului unei
instituții, sit-in, flash-mob etc.)
-resurse folosite (financiare, persoane publice, intelectuali, sprijin politic, rețele de cooperare,
parteneri)
4. Cum măsurați succesul sau eșecul mișcării? Ce trebuie să îndeplinească pentru a fi o mișcare de
succes? Ce obstacole ar trebui depășite pentru a-și îndeplini obiectivele?
Poate face obiectul unui studiu de caz orice mișcare socială trecută sau în desfășurare. În același
timp, studenții pot imagina o mișcare socială proprie, raportată la o problemă pe care ar trebui să o
rezolve. De asemenea, orice mișcare socială, fie ea trecută, prezentă sau viitoare (imaginată), poate
avea un caracter local, național sau global.
După susținerea prezentării, studentele/ții vor răspunde întrebărilor, completărilor, comentariilor
din partea colegelor/ilor/publicului. Toate persoanele aparținând grupului care a pregătit întrebarea
sunt sfătuite să răspundă la întrebări. De asemenea, sunt încurajate criticile constructive, sugestiile
de îmbunătățire a prezentării, atât în privința formei, cât și a conținutului.

Studentele/ții vor fi notați pentru realizarea prezentării (70% din nota obținută pentru prezentare),
dar și pentru răspunsurile la întrebările din partea colegelor/ilor (30% din nota obținută pentru
prezentare). De asemenea, vor fi notați colegele/colegii care se implică activ și pun întrebări,
formulează comentarii și sugestii.
REPERE
METODOLOGICE***

Prelegere, dezbatere academică, conversaţie euristică, prezentare

Evaluare

forme

ponderea formelor de
evaluare în formula notei
finale
standardele minime de
performanță****

Prezenţa şi activitatea la seminarii. În evaluarea activității de seminar, vor fi luate
în considerare următoarele aspecte: pregătirea și prezentarea studiilor de caz,
răspunsurile la întrebările din sală și întrebările adresate colegilor/elor care
prezintă.
De asemenea, este încurajată participarea activă a studenților/telor la toate
prelegerile de curs.
La finalul semestrului, studenții/ele vor susține un examen oral.
Nota finală = 50% activitatea de seminar+ 50% examenul final
Pentru obținerea notei 5, studenții trebuie să se implice în documentarea și
prezentarea studiului de caz, precum și să obțină nota 5 la examenul final.

* 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
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