
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.6. Calificarea Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în științe politice 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Bakk Miklós 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Drd. Varga Szilvia 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 1 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

F 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

 

KBPP0031 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 69 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 21 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

21 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

d) Tutoriat 9 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:  - 

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022.  



4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu există 

4.2. de competențe Se recomandă cunoașterea limbii engleze 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - Cunoștințe în monitorizarea administrațiilor locale și forurilor decizionale.Capacitate de realizare 

a unor analize politice de specialitate precum și materiale profesionale, care pot servi ca și fundal 

pentru forurile decizionale politice și organizațiilor de reprezentare a intereselor. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice. 

Capacitatea de lucru cu termene limită. Abilități de comunicare si conversație. Capacitatea de a 

aborda persoane necunoscute și câștigarea încrederii lor, încât să facă o investiție prin intermediul 

fondurilor nerambursabile. 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, 

prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, 

baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

5.1.  De desfășurare a cursului  Sală dotată cu proiector, calculator, tablă, se ia în 

considerare la evaluare și prezența.  

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 Proiector 

 Prezența de 70% este obligatorie 

 Parcurgerea bibliografiei pt seminar este 

obligatorie 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul general al cursului este prezentarea științifică a fenomenului 

politic într-o manieră structurată și cuprinzătoare. Prelegerile din cadrul 

cursului vor prezenta cele mai importante probleme de teorie politică, 

conceptele aferente, rolul științelor politice. Se vor prezenta sistemele, 

instituțiile și procesele (procedurile) politice, relația acestora cu societatea, 

cultura și curentele ideologice importante. Cursul va cuprinde, ca aplicare a 

cunoștințelor, exemplificări legate de funcționarea sistemului politic 

românesc. 

7.2. Obiectivele specifice Introducere în conceptele de bază ale științelor înrudite cu științele politice. 

Formarea deprinderilor de analist politic. 



 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Definirea politicii. Întrebări de bază privind 

politica. 

Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

2. Definirea politicului. Conceptul de comunitate 

politică. 

Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

3. Partide și sisteme de partide. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

4. Drepturile electorale și sistemele electorale. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

5. Tipologia sistemelor electorale. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

6. Conceptul de sistem politic. Tipologii. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

7. Conceptul de stat. Constituționalitate și 

separația puterilor. 

Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

8. Conceptul antic și modern al democrației. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

9. Tipuri de democrație. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

10. Conceptul de cultură politică. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

11. Cultura politică și conceptul de ideologie. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

12. Ideologii politice clasice. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

13. Comunicare politică. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

14. Discuții recapitulative. Concluzii. Prezentări power point cu 

proiector. Abordarea interactivă 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 

Bakk Miklós: Demokráciaelméleti tájkép a pandémia nyomán. In: Bakk Miklós – Gagyi József (szerk.): 

Minden másképp…? Sapientia Hungarian University of Transylvania Scientia Publishing House, Kolozsvár, 

2021. 

Bayer József: A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999. 

Böcskei Balázs – Szabó Andrea (eds.): Hibrid rezsimek. A politikatudomány X-aktái. MTA TK PI – 

Napvilág, Budapest, 2019. 

Mazepus, Honorata: What makes political authorities legitimate? Students’ ideas about legitimacy in five 

European democracies and hybrid regimes. Contemporary Politics, 2017, vol. 23, no. 3, p.306–327. Full 

article: What makes political authorities legitimate? Students’ ideas about legitimacy in five European 

democracies and hybrid regimes (tandfonline.com)  

Miroiu, Adrian: Introducere în știința politică. Alegeri, acțiune colectivă și instituții. Editura Tritonic, 2017. 

Cioroianu, Adrian (ed): Un centenar și mai multe teme pentru acasă. Ce au învățat și ce nu au învățat 

românii din ultimul secol de istorie. Polirom, Iași, 2018. 

Pásztor Péter (szerk.): Magyar politikai enciklopédia. Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi, Budapest, 

2019. 

Preda, Cristian: Introducere în știința politică. Ediție revizuită. Polirom, Iași, 2013. 

Bibliografie facultativă: 

Baradat, Leon P.: Ideologii politice. Origini și impact. Polirom, Iași, 2012. 

Bakk Miklós: Választási rendszerek. Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2007. 

Sartori, Giovanni: Demokrácia. Osiris, Budapest, 1999. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569775.2017.1306762
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569775.2017.1306762
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569775.2017.1306762


alocat/ 

Observații  

1. Discuții introductive. Conceptul de politică. 

Cele mai importante direcții/curente teoretice 

în interpretarea politicului. 

Prezentarea temelor, discuții 2 ore 

2. Constituirea formelor și conținuturilor 

moderne ale politicului 

Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

3. Noțiunea de democrație conform tratatului de 

bază al lui Giovanni Sartori 

Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

4. Putere și hegemonie. Max Weber. Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

5. Partide și sisteme de partide. Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

6. Cultură și comportament politic. Gabriel 

Almond – Sidney Verba. 

Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

7. Procedura decizională și sistemul politic. Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

8. Alegeri și sisteme electorale. Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

9. Națiune și naționalism Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

10. Conflicte, clivaje, clase sociale. Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

11. Statul și provocările secolului XXI. Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

12. Revoluții, schimbări de sisteme, schimbarea 

elitelor. 

Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

13. Recapitulații, discuții. Lecturare texte, discuții 

interpretative 

2 ore 

Prezentare de 

reaction papers 

14. Evaluarea activității de seminar. Discuții, concluzii finale 2 ore 

Bibliografie de seminar: 

Bayer József: A politikatudomány alapjai, Napvilág, Budapest, 2000. 16–21, 29–58/ könyvtári könyv  

Goodin Robert E. – Hans-Dieter Klingemann (szerk.): A politikatudomány új kézikönyve. Osiris, Budapest, 

2003. (1. fejezet.)  

Csizmadia Ervin: Politikatudomány és politikai elemzés. Századvég, Budapest, 2008. (1. rész)  

Dalton, Russel J. – Welzel, Christian (Eds.): The civic culture transformed: From allegiant to assertive 

citizens. Cambridge University Press, 2014. 

Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Osiris, Budapest, 2004 (1. és 7. fejezet)  

Gabriel A. Almond – Sidney Verba: Állampolgári kultúra. Bevezetés a politikai kultúrába. Szociológiai 

Figyelő 1997 (http://www.c3.hu/~szf/Szofi97/Sz97-03/Sz97-03-Area-1.htm)  

Gyulai Attila – Stein-Zalai Juliane: Hibrid rezsimek és a szürke zóna: új válaszok a politikai rezsimek 

rendszertanának örök kérdéseire. Metszetek. Vol. 5, No. 2, 2016. 42–59. 



Haskó Katalin – Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Osiris, Budapest, 2003 (3. fejezet)  

Kiss Tamás – Csata István – Toró Tibor: Regionális Barométer 2019. Fejlődési idealizmus, regionális 

identitások, korrupciópercepció, demokrácia-felfogás és magyarellenesség Romániában. SZKI – Bálványos 

Intézet, 2019. 

Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Osiris, Budapest, 2015. 

Oross Dániel: Versengő demokráciafelfogások, új részvételi lehetőségek? : Képviselet, részvétel, deliberáció 

és demokratikus innovációk. Politikatudományi Szemle, 29(4), 2020. 105–120. 

The Economist Intelligence Unit: Democracy Index 2019. A year of democratic setbacks and popular 

protest. EIU, London, 2020. 

Thornton et al.: Knowledge and Beliefs about National Development and Developmental Hierarchies: The 

Viewpoints of Ordinary People in Thirteen Countries. Social Science Research 41(5), 2012. 1053–1068. 



 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- cunoașterea conceptelor de bază și a terminologiei de specialitate 

- dezvoltarea aptitudinilor comunicative profesionale 

- interdisciplinaritate 

- cunoștințe temeinice, informare adecvată 

- dezvoltarea aptitudinilor de analiză 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 

Îndeplinirea minimului de teme cerute pentru seminar, pentru nota minimă de 5. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

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

finală 

10.4. Curs Cunoașterea conceptelor 

Examen scris 60% Cunoașterea bibliografiei 

obligatorii 

10.5 . 

 

Seminar 
Pregătire lucrări, referate 

Prezentarea individuală de 

Reaction papers 
40% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoașterea bibliografiei obligatorii. 

Prezență minimă de 70% la seminarii și cursuri. 

Însușirea conceptelor de bază. 

Notă minimă de trecere (5) la ambele probe (examen scris și seminar) 

 

 


