
 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

Doctrine şi partide politice moderne 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Istorie 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Doctrine şi partide politice moderne 

Titularul activităţilor de curs Gafița Vlad 

Titularul activităţilor de seminar Gafița Vlad 

Anul de studiu III Semestrul I Tipul de evaluare EXAMEN 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 119 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum   

Competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului  Sală echipată cu calculator/notebook, videoproiector, ecran de proiecţie, conexiune 

Internet 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Sală echipată cu calculator/notebook, videoproiector, ecran de proiecţie, conexiune 

Internet 

Laborator   

Proiect   

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Compet

enţe 

profesio

nale 

 Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înţelegerea, analizarea şi evaluarea 

ideologiilor, doctrinelor şi partidelor politice moderne. 

 Elaborarea şi gestionarea proiectelor, planurilor, programelor şi acţiunilor politice. 

 Utilizarea metodologiilor de analiză a sistemelor social-politice. 

 Proiectarea de strategii politice în contexte locale, regionale, naţionale şi globale. 

 Susţinerea, promovarea şi comunicarea unor idei şi valori sociale şi politice. 
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Compet

enţe 

transver

sale 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice.  

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la 

cerinţele pieţii muncii. 

 

 

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

Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea modului de apariție și a importanței principalelor doctrine și 

ideologii ale lumii moderne. 

 Formarea și dezvoltarea culturii politice a viitorilor specialiști în 

domeniu. 

 Înțelegerea rolului fundamental al pluralismului politic pentru lumea 

modernă. 

Obiective specifice  Descrierea unor procese politice, studiate la curs și aprofundate la 

seminar 

 Capacitatea de a transpune în practică informațiile dobândite 

 Capacitatea de a concepe proiecte și a le derula 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Precizări conceptuale asupra termenilor 

doctrină-ideologie-partid politic (I) 

2 prelegerea, 

conversatia, 

învăţărea frontală 

analiza, sinteza, 

problematizarea 

 

2. Precizări conceptuale asupra termenilor 

doctrină-ideologie-partid politic (II) 

2 prelegerea, 

conversaţia, 

explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

3. Liberalismul – definire, caracteristici, tipuri 

(liberalismul politic, liberalismul economic, 

liberalismul social) (I) 

2 analiza, sinteză, 

comparaţie, 

abstractizare 

prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

4. Liberalismul – definire, caracteristici, tipuri (II) 2 analiza, sinteza, 

problematizarea 

 

5. Conservatorismul şi contrarevoluţia 2 analiza, sinteza, 

problematizarea 

 

6. Socialismul şi social-democraţia 2 analiza, sinteză, 

comparaţie, 

abstractizare 

prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

7. Naţionalismul 2 prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

Bibliografie 

 - Bădescu, Ilie, Idei politice româneşti. Doctrine şi teorii, Bucureşti, 2004. 

 - Diamandi, Stere, Galeria oamenilor politici, Bucureşti, 1991. 

 - Hurezeanu, D., Sbârnă, Gh., Partide şi curente politice în România 1821-1918. Programe şi 

 orientări doctrinare, Bucureşti, 2000. 

 - Istoria românilor, vol. VII, 2, Bucureşti, 2003. 

 - Murgescu, Costin, Mersul ideilor economice la români, Bucureşti, 1987, 1990. 

 Bulei, Ion, Conservatori şi conservatorism în România, Bucureşti, 2000. 

 - Idem, Conservatorism, în “Analele Universităţii Bucureşti”, 1998. 

 - Idem, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, Bucureşti, 1987. 

 - Carp, P.P. Discursuri parlamentare, Bucureşti, 2000. 

 - Duţu, Alexandru, Conservatorism, modernizare şi tradiţie, în “Polis”, nr. 2, 1998. 
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 - Idem, Tradiţia în gândirea politică românească, în Idem, nr. 3-4, 1996... 

 - Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, 1998. 

 - Maiorescu, Titu, Discursuri parlamentare, Bucureşti, 2000. 

 - Ornea, Zigu, Junimea şi junimismul, Bucureşti, 1998. 

 - Idem, Viaţa lui Titu Maiorescu, vol. I-II, Bucureşti, 1985,1987. 

 - Preda, Cristian, Modernitatea politică şi românismul, Bucureşti, 1998. 

 - Rădulescu Motru, Constantin, Scrieri politice, Bucureşti, 1998. 

 - Stan, Apostol, Grupări şi curente politice în România între unire şi independenţă, Bucureşti, 

 1979. 

 - Zub, Alexandru, De la şcoala critică la criticism, Bucureşti, 1985. 

 Arimia, V., ş.a., Istoria P. N. Ţ. Documente 1926-1947, Bucureşti, 1994. 

 - Idem, Viaţa lui C. Stere, Bucureşti, 1989. 

 - Pătrăşcanu, Lucreţiu, Sub trei dictaturi, Bucureşti, 1970. 

 - Petrescu, Constantin-Titel, Socialismul în România: 1835-6 septembrie 1940, Bucureşti, 2003. 

 - Stere, C., Documentări şi lămuriri politice. Preludii: Partidul Naţional Ţărănesc şi „cazul 

 Stere”, Iaşi, 1997. 

 - Idem, Scrieri, Bucureşti, 1979. 

 - Idem, Social-democratism sau poporanism?, Galaţi, 1996. 

 Străuțiu E. Ideologii şi partide politice – curs universitar. Sibiu, 

 2007. 227 p. //http://documentslide.com/documents/ideologiipartide. 

 html 

 Magureanu V. Studii de sociologie politică. București: CRSR, 

 2012. 

 Carpinschi A. Orientări ideologice actuale. Tendinţe şi semnificaţii. 1991 

 

 

Bibliografie minimală 

 - Bădescu, Ilie, Idei politice româneşti. Doctrine şi teorii, Bucureşti, 2004. 

 - Hurezeanu, D., Sbârnă, Gh., Partide şi curente politice în România 1821-1918. Programe şi 

 orientări doctrinare, Bucureşti, 2000. 

 - Istoria românilor, vol. VII, 2, Bucureşti, 2003. 

 

Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Comparație între conservatorismul  european și 

conservatorismul românesc 

2 prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

 Conservatorismul romînesc - Junimismul 2 prezentare power 

point 

 

 Liberalismul românesc şi politica prin noi înşine 2 analiza, sinteză, 

comparaţie, 

abstractizare 

 

 Social-democraţia şi socialismul în România modernă 2 prelegerea, 

conversatia, 

învăţărea frontală 

 

 Elitism 2 analiza, sinteză, 

comparaţie, 

abstractizare 

 

 Darwinism social 2 prezentare power 

point 

 

 Rasism 2 prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

Bibliografie 

 Brătianu, Ion I.C., Discursurile lui Ion I.C. Brătianu, publicate de Gh. Fotino, vol. I-IV, Ed. 

 Cartea Românească, Bucureşti, 1933-1940. 

 - Brătianu, Vintilă, Scrieri şi cuvântări, vol. I-III, Bucureşti, 1937, 1938, 1940. 

 - Cliveti, Gh., Liberalismul: eseu istoriografic, 1997. 

 - Doctrinele partidelor politice, ed. îngrijită de Dan Petre, Bucureşti, s.a. 

 - Duca, I.G, Portrete şi amintiri, Bucureşti, 1990. 

 Ball T., Dagger R. Ideologii politice si idealul democratic. Iași: 
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Polirom, 2000. 

 Gafiţa Vlad, Originile ideatice ale totalitarismului de dreapta. Repere ale teoriei viral-metamorfice, 

Târgovişte, 2018.  

 Idem, Totalitarismul de dreapta. De la naţionalism la fascizare, Târgovişte, 2019.  

 - Goia, V., I.C.Brătianu şi liberalismul românesc, Cluj-Napoca, s.a. 

 - Iliescu, Adrian Paul, Liberalismul între succese şi iluzii, Bucureşti, 1998. 

 - Iordache, Anastasie, Ion I. C. Brătianu, Bucureşti, 1994. 

 - Iosa, Mircea, Stan, Apostol, Liberalismul politic în România. De la origini până la 1918, 

 Bucureşti, 1996. 

 - Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, 1998. 

 Buzatu, Gh., Ciucanu, Corneliu, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941), Bucureşti, 1996. 

 - Heinen, Armin, Legiunea „Arhanghelului Mihail”. Mişcare socială şi organizaţie politică. O 

 contribuţie la problema fascismului internaţional, Bucureşti, 1999. 

 - Iorga, Nicolae, Discursuri parlamentare 1907-1917, Bucureşti, 1981. 

 - Idem, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost, Bucureşti, 1976. 

 - Idem, România contemporană de la 1904 la 1930. Supt trei regi. Istorie a unei lupte pentru 

 ideal moral şi naţional, Bucureşti, 1999. 

 Mungiu-Pippidi A. Doctrine politice. Iaşi: Polirom, 1998.  

 Țăranu A. Doctrine politice contemporane. În https://filosofiepolitica. 

 files.wordpress.com/2008/03/lect-andrei-taranu-doctrine- 

 politice.pdf 

 Mitran I. Politologia în faţa secolului XXI. Bucureşti: CSRR, 

 1997. 200 p. 

 

Bibliografie minimală 

 - Bădescu, Ilie, Idei politice româneşti. Doctrine şi teorii, Bucureşti, 2004. 

 - Hurezeanu, D., Sbârnă, Gh., Partide şi curente politice în România 1821-1918. Programe şi 

 orientări doctrinare, Bucureşti, 2000. 

 - Istoria românilor, vol. VII, 2, Bucureşti, 2003. 

 - Ibidem, vol. VIII, partea a III-a, Bucureşti, 2003. 

 Mungiu-Pippidi A. Doctrine politice. Iaşi: Polirom, 1998 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Programul este autorizat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar disciplina asigură competenţele şi 

aptitudinile care răspund nevoilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şi privaţi din domeniu.  

 Aptitudinile şi competenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- cunoaşterea terminologiei şi noţiunilor de bază 

ale disciplinei; 

- parcurgerea principalelor lucrări din 

bibliografia disciplinei 

Examen oral, bilete cu două 

subiecte. 

50% 

Seminar 

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 

asimilate; 

- criterii ce vizează aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, interesul pentru studiul 

individual 

Prezentarea în echipă şi 

individual a două teme de 

seminar 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii despre partidele politice. 

 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 

 abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate; 

 exemple analizate, comentate; 

 mod personal de abordare şi interpretare; 
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 parcurgerea bibliografiei; 

 Definirea corectă a principalilor termeni, teorii, concepte; 

 cunoaşterea şi parcurgerea bibliografiei minimale; 

 analiza a minimum două documente sau texte istorice;  

 realizarea proiectului 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2021 Lector univ. dr. Vlad Gafița Lector univ. dr. Vlad Gafița 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 
 

 

 

 


