
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior Universitatea „Politehnica” din Timişoara   

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Stiinte ale Comunicarii/Departamentul de 
Comunicare si Limbi Straine  

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Știinle ale Comunicarii/(40 30 10 60)  
1.5 Ciclul de studii Licență   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Comunicare si relatii publice/(40 30 10 60 20)  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Științe Politice   

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Lect. dr. Sorin Suciu   

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5  Lect. dr. Sorin Suciu   
2.4 Anul de studiu6  2  2.5 Semestrul  2  2.6 Tipul de evaluare D  2.7 Regimul disciplinei  C  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3  , din care:    3.2 curs  2  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică 1   

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ 42   , din care:  3.5 curs  28  3.6 activităţ i aplicative  14  

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e 11  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren  5   

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri  8   

Tutoriat  4   

Examinări  2   

Alte activităţ i     -  

Total ore activităţi individuale  30  

3.8 Total ore pe semestru7  72  

3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   1. Logică, clasa a IX-a; 2. Psihologie, clasa a IX-a; Economie, clasa a XI-  

4.2 de competenţ e   Capacitate de analiză și sinteză, gândire critică, raționament logic  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sală mare; materiale suport: laptop, proiector, tablă.  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sală de seminar cu proiector și tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 C1. Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor 

comunicării 

   

Competenţ e 
transversale 

   

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Dobândirea conceptelor și cunoștințelor fundamentale legate de fenomenul politic  

7.2 Obiectivele specifice   Însușirea aparatului conceptual specific, identificarea legităților și cauzalităților 

fenomenului politic, analizarea factorilor care influențează scena politică  
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Ştiinţele politice ca ştiinţe sociale 

   1.1. Circumscriere şi obiect de studiu 

   1.2. Metodele şi limitele cunoaşterii politicului 

 2   Prelegere, prezentări 
PPT, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări 

 1.3. Stiluri de gândire şi analiză politologică 

 1.4. Conceptul de ideologie   
 2  

 2. Statul 

2.1. Teorii privind apariţia statului 

2.2. Tipuri şi forme de stat  

 2  

 2.3. Regimul politic 

2.4. Statul de drept   
 2  

3.  Fenomenul partidist   

3.1. Definiţii ale partidelor politice 

3.2. Tipologia partidelor politice 

 2  

                                                           

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 3.3. Sisteme partidiste: monopartidismul,        bipartidismul, 
pluripartidismul   

 2  

4. Instituţia politică executivă   

4.1. Guvernul şi Preşedintele. Tipuri de guverne 

4.2. Formarea guvernului. Funcţiile guvernului  

 2  

 4.3. Relaţiile dintre Guvern şi Parlament  

4.4. Guvernul şi Preşedintele în România   
 2  

 5. Instituţia politică legislativă:    Parlamentul 

5.1. Constituirea Parlamentului 

5.2. Structura şi mecanismul de funcţionare al Parlamentului  

2   

5.3. Funcţiile Parlamentului. Relaţiile dintre Parlament şi Guvern. 

5.4. Parlamentul în România     
 2  

 6. Instituţiile judecătoreşti 

6.1. Judecătoriile, Tribunalele, Curţile de Apel, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 

 2  

 6.2. Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii,  Curtea 

Constituţională, Avocatul Poporului   
2   

 7. Instituţii comunitare 

7.1. Consiliul de Miniştri 

7.2. Comisia Europeana  

 2  

7.3. Parlamentul European 

7.4. Curtea de Justiţie a Comunităţilor   Europene     
 2  

Bibliografie9   1. Bărbulescu, I., G., Sistemul instituíonal, Editura Tritonic, Bucureşti,  

                   2. Corbeanu I., Corbeanu M, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004. 

                    3. Darie, N., Uniunea Europeană: Construcţie, instituţii, legislaţie, politici comunitare, Editura Matrix    

Rom,    Bucuresti, 2001 

                               4. Popa, V., Bejan, A., Instituţii politice şi juridice româneşti, , Ed. ALL BECK, Bucureşti, 1998   
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Statul în dezvoltarea sa istorică   2   Prezentări de proiecte, 

expuneri de 
argumente, discuţii, 
întrebări 

 

2. Analiza fenomenului partidist.   

3. Executivul şi Instituţia Prezidenţială 
 2  

 3. Executivul şi Instituţia Prezidenţială  2   
4.Legislativul    2  
 5. Instituţii Judecătoreşti   2     
 6. Instituţii comunitare legislative şi executive 2      

 7. Instituţii comunitare judecătoreşti     2      

         

         

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

Bibliografie11   1.   Eveline Pisier (coord.), Istoria ideilor politice, Editura Amarcord, Timişoara, 2000. 

2. Roskin, M., G., Cord, R., L., Medeiros, J., A., Jones, W., S., Ştiinţa politică. O introducere, Editura Polirom, 

Iaşi, 2011. 
 

                   3.    K. R. Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, Ed. Humanitas, 2005   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   Cunoștințele legate de sfera politică sunt importante pentru integrarea pe o piață a muncii deschisă, europeană, ele 
facilitează înțelegerea determinărilor politice, economice și sociale și lucrul în echipe mixte, integrate, multiculturale; 

 Angajatorii din domeniul aferent solicită cunoașterea unor elemente cu specific politic care conferă abilități de 
comprehensiune, comunicare, relaționare, integrare în medii culturale diverse. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 
 Utilizarea conceptelor și 
cunoștințelor specifice în 
diferite contexte    

 Test grilă   50%  

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Analiza si interpretarea 

unui text de complexitate 
medie  

 Proiect individual   17%  

 L:        Participare la dezbateri   17%  

 P:        Prezență  16%   

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Capacitatea de a vehicula cel puțin 6 concepte fundamentale 

 Realizarea unei analize hermeneutice pe text 

 Demonstrarea abilităților de gândire critică în cel puțin două ocazii   
 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  10.10.2014   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

 27.10.2014    
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 


