
 
Anexa 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social – Politice 

Domeniul de studii Relații Internaționale 

Ciclul de studii LICENȚĂ 

Programul de studii/calificarea RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Metodologii în studiul Științelor Politice 

Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. COZIANU ANDREEA-IOANA 

Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. COZIANU ANDREEA-IOANA 

Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare examen 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

0312 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

DA 

 

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 22 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

II d) Tutorat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (precizaţi):  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 44 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 75 

Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Metodologii de cercetare în Științele Sociale 

Competenţe  Asimilarea cunoştinţelor generale şi de orientare în conformitate cu principiile, instrumentele şi 

problematicele specifice metodologiilor de studiu al științelor politice. 

 Conştientizarea problematicii şi temelor aflate în dezbaterea metodologiilor de studiu al științelor 

politice 

 Conturarea viziunii critice asupra realităţilor contemporane şi conștientizarea faptului că 

metodologiile de studiu al științelor politice afectează existența și activitatea umană. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Notebook, videoproiector, ecran de proiecție, conexiune la internet, Google Meet, 

Google Classroom 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Notebook, videoproiector, ecran de proiecție, conexiune la internet, Google Meet 

Google Classroom 
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Suceava 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 Identificarea diferitelor tipuri de metodologii specifice Ș.P.  

 Examinarea instrumentelor specifice Ș.P. 

 Analiza modalităților de aplicare a metodologiilor și instrumentelor specifice Ș.P. 

Competenţe 

transversale 
 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la 

nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine 

 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 pieţei muncii 

 

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

Obiectivul general al disciplinei  Asimilarea cunoştinţelor generale şi de orientare în conformitate cu principiile, 

instrumentele și problematicile specifice metodologiilor de studiu al științelor 

politice. 

 Conștientizarea problematicii și instrumentelor specifice metodologiilor de 

studiu al științelor politice. 

 Conturarea viziunii critice asupra diferitelor tipuri de metodologii de studiu al 

științelor politice. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1.METODOLOGIA POLITICĂ: O PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU 4  prelegerea, 

 conversaţia 

euristică, 

 exerciţiul, 

 dezbaterea, 

 învăţarea prin 

descoperire, 

 problematizarea, 

 studiul de caz,  

 asaltul de idei, 

 metodele 

învăţării gândirii 

critice şi prin 

cooperare 

 

2.METODOLOGIA POLITICĂ: VECHI ȘI NOU 2  

3.METODOLOGIA POLITICĂ: METODE CALITATIVE 2  

4.METODOLOGIA POLITICA: MODELE DE CERCETARE ȘI 

METODE EXPERIMENTALE 

2  

5.ÎNȚELEGEREA CAUZEI ȘI EFECTULUI 2  

6.CERCETAREA ÎN LUMEA REALĂ: METODE, PROBLEME ȘI 

PERICOLE 

2  

Bibliografie 

 (Coord.) Goodin, Robert E., Klingemann, Hans-Dieter, Manual de Știință Politică, Editura Polirom, 2005, pp.621-690 

 (Coord.) Iluț, Petru, În căutare de principii. Epistemologie și metodologie socială aplicată, Editura Polirom, 2013 

 Rughiniș, Cosmina, Măsurarea sociologică. Teorii și practici ale cuantificării, Editura Polirom, 2012 

 Giddens, Anthony, Sociologie, Ediția a V-a, Editura All, 2010 

 Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice: Metode cantitative şi calitative, Editura Economică, 2001;  

 Krueger, Richard, Casey, M., Metoda focus-grup: Ghid practic pentru cercetare aplicată, Editura Polirom, 2005. 

 Rotariu, T., Iluţ, P, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: Teorie şi practică, Editura Polirom, 2006  
Bibliografie minimală 

 Goodin, Robert E., Klingemann, Hans-Dieter, Manual de Știință Politică, Editura Polirom, 2005, pp.621-690 

 

Aplicații (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observații 

Principii ale cercetării-acțiune participative  

Tensiunea dintre principiile reflexive și 

constrângerile economice 

2  prelegerea, 

 conversația euristică, 

 exercițiul, 

 dezbaterea, 

 învățarea prin descoperire, 

 problematizarea, 

 

Delimitarea ariei de investigat. 

Tehnici macro-calitative  

Experimentarea și contribuția acesteia în 

Ș.P. 

2  
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Ancheta sociologica si sondaje de opinie: 

eșantionarea in anchetele sociologice şi 

sondajele de opinie; tipuri de erori şi surse 

de erori in anchetele sociologice si sondajele 

de opinie 

2  studiul de caz,  

 asaltul de idei, 

 metodele învățării gândirii 

critice și prin cooperare 

 

Interviul individual – definiție, specific si 

tipuri de interviuri individuale; avantaje si 

limite; 

2  

Interviul de grup/focus  grupul: definiție, 

diferențe specifice, strategii, avantaje si 

dezavantaje ale folosirii acestei metode 

2  

Observația: definiție, tipuri de observație, 

avantaje si dezavantaje; 

2  

Analiza documentelor sociale/ conținutului 

comunicării: definiție, taxonomii, exemple, 

tehnici de analiza de conținut, avantaje și 

dezavantaje 

2  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Programul de studii este autorizat de către Ministerul Educației şi Cercetării, iar disciplina asigură competențele 

şi aptitudinile care răspund  nevoilor asociațiilor profesionale şi angajatorilor publici și privați din domeniu.  

 Aptitudinile şi competențele pe care conținutul disciplinei le asigură cursanților se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupațiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de 

bază a disciplinei; 

- capacitatea de a folosi o metodă de cercetare 

socială în cadrul unui proiect comun; 

- respectarea regulilor stabilite în realizarea 

cercetării/efectuarea unor interviuri/aplicarea 

in teren a unor chestionare 

- parcurgerea bibliografiei minimale a 

disciplinei 

examen 50% 

Seminar 

- cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de 

bază a disciplinei; 

- capacitatea de a folosi o metodă de cercetare 

socială în cadrul unui proiect comun; 

- respectarea regulilor stabilite în realizarea 

cercetării/efectuarea unor interviuri/aplicarea 

in teren a unor chestionare 

- parcurgerea bibliografiei minimale a 

disciplinei 

Susținerea unei prezentări a 

unei teme impuse 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de bază a disciplinei; 

 capacitatea de a interpreta fenomene şi fapte ce intră în câmpul analizei metodologiilor de studiu al științelor 

politice;  

 prezentarea  unei teme de seminar. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2020 Lect. Univ. Dr. COZIANU 

ANDREEA-IOANA 

Lect. Univ. Dr. COZIANU 

ANDREEA-IOANA 
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Universitatea 

Ştefan cel Mare 

Suceava 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 

 


