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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

1.2. Facultatea Științe Politice  

1.3. Departamentul Sociologie  

1.4. Domeniul de studii Sociologie 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/Calificarea Sociologie 

1.7 Forma de învățământ IF 

1.8 Anul universitar 2021 – 2022  

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Sociologie politică 

2.2. Titularul 

activităţilor de curs 

Prof.univ.dr. Vladimir Pasti 

2.3. Titularul 

activităţilor de 

seminar 

Dr. Sebastian Țoc 

2.4. Anul de studiu:  2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

oral 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Ob. 

 

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 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. 

seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 15 

Examinări 0 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.9. Total ore pe semestru   125 

3.10. Numărul de credite 5 

 

 

 

 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala de curs  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului 

Sală de seminar cu videoproiector 

- calendarul pentru prezentările în echipă va fi stabilit de titular de 

comun acord cu studenții.  

- participarea activă la discuții în baza lecturării textelor obligatorii  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C1: Bază teoretică pentru cercetarea empirică; 

C2: Adaptarea teoriilor la realităţile social istorice; 

C3: Adaptarea metodelor si tehnicilor de investigare si prelucrare a 

datelor la specificul teoretic şi al problematicii; 

C4: Cercetare comparativă 

Competenţe 

transversale 

• C1: Identificarea si definirea unor teme de cercetare specifice 

domeniului; 

• C2: Identificarea de indicatori care măsoară concepte specifice 

disciplinei 

• C3: Interpretare  date secundare;    

• C4: Construirea   de   relaţii   cauzale   şi explicaţii teoretice 

• C5: Corelarea datelor obţinute cu teorii si cercetari existente 

 

 

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

7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 

Cunoasterea institutiilor si procedurilor de management politic al societatilor şi 

ecplicareaspecificului   evenimentelor   şi   evoluţiilor   politice   dintr-o   

perioadă   dată   în   funcţie   departiculartiăţile societăţii în acea perioadă. 

7.2. Obiective 

specifice 

O1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a  noţiunilor 

specificedisciplinei): 

 Cunoaşterea sistemelor de concepte şi a mecanismelor explicative ale 

pluralităţiide teorii şi realităţi politice concrete. 

 Identificarea corectă a relaţiei dintre evoluţiile politice şi evoluţiile 

economice,sociale, politice, ideologice, etc.  

 Identificarea relaţiiei dintre specificul societăţii, specificul problematicii 

politiciişi specificul sistemului de concepte şi teorii explicative; 

O2: Explicare şi interpretare (explicarea  şi   interpretarea   unor   idei,  

proiecte,   procese,precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale 

disciplinei) 

 Explicarea comparată a evoluţiei societăţii moderne din diferite perspective; 

 Interpretarea realităţilor prin modele explicative generale; 

O3: Instrumental-aplicative:  

 Construcţia de modele teoretice şi de modele de cercetare pornind de la 

realităţile politice ale unui moment dat. 

 Formularea problematicii de cercetare pe baza datelor colectabile şi a 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  

- 

4.2 de 

competenţe 

- 



teroriilor selectate; 

 Corelarea cercetărilor independente într-un sistem teoretic unitar; 

O4: Atitudinale: 

 Gândire şi atitudine critică pornind de la relaţia dintre realitate şi ideologii 

şiinterese imediate; 

 Atitudine   critică   faţă   de   locurile   comune,   demagogia   politică   şi   

abordărilepartizane;  

 Toleranţa faţă de premise, axiome şi abordări contradictorii sau alternative; 

 Acceptarea inexistenţei unui adevăr unic şi universal; 
 

8. Conţinuturi  

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Tema 1: Puterea şi puterea 

politică. Funcţia socială a 

politicii. 

- Prelegere  

- Discuţie liberă pe temă 

- Studiu de caz: politici naţionale, politici sectoriale, 

politici ale familiilor 

 

Tema 2: Specificul sociologiei 

politice   

- Prelegere  

- Studiu de caz: Întrebările fundamentale ale 

sociologiei politice vs. ale celoralte ştiinţe care 

studiază politica 

 

Tema 3: Sistemul instituţiilor 

politice 

- Prelegere și dezbateri 

- Studiu de caz: Instituţiile politice ale societăţilor 

tradiţionale vs. instituţiile politice ale societăţii 

moderne;  

 

Tema 4: Regimurile politice - Studiu de caz I: regimul politic în societăţile 

medievale, funcţiile sale şi baza sa socială 

- - Studiu de caz II: regimul politic democratic, 

funcţiile sale şi baza sa socială  

 

Tema 5: Legitimarea puterii 

politice 

- Studiu de caz I: Ideologiile societăţii socialiste;  

- Studiu de caz II: Ideologiile societăţii capitaliste 

 

Tema 6: Guvernările şi 

guvernanţele 

- Prelegere 

- Studiu de caz: Guvernarea ideologică comunistă şi 

guvernanţele tehnocratice sectoriale 

- Studiu de caz II: Reformele postcomunismului şi 

tranziţiile spontane sectorial 

 

Tema 7: Elitele politice   - Prelegere 

- Studiu de caz: elitele asociate elitelor politice 

 

Tema 8: Partidele politice   - Prelegere 

- Studiu de caz: Organizarea partidelor politice după 

clasele sociale în perioada interbelică- Studiu de caz 

II: Organizarea „populară” a partidelor în post-

comunism 

 

Tema 9: Evoluţia partidelor 

politice în postcomunismul 

românesc 

- Prelegere 

-Studiu de caz I: Evoluţia relaţiilor dintre partide şi  

populaţie în postcomunismul românesc 

-Studiu de caz II: Evoluţia relaţiilor cu populaţia a  

partidelor în poscomunismul românesc 

 

Tema 10: Politica, statul şi 

populaţia 

- Prelegere 

- Studiu de caz I: Politica, statul şi evoluţiile sociale.  

- Studiu de caz II: Politica şi administraţia 

 

Tema 11: Revoluţiile  și tranzițiie - Prelegere 

-Studiu de caz I: Revoluţia de la 1848 

- Studiu de caz II: Revoluţia comunistă din România 

- Studiu de caz III:Revoluţia anticomunistă din 1989 

 



Studiu de caz IV: tranziţiile postcomuniste 

Tema 12: Sistemul politic global - Prelegere 

- Studiu de caz: condiţionările aderării şi integrării 

României în societatea vest-europeană 

 

Recapitulare Discuție  

Bibliografie: 

Abercrombie et al, The Dominant Ideology Thesis, Oxford University Press.  

Berger, J et al, eds, 1972, Sociological Theory in Progess, Boston, Houghton Mifflin 

Clastres, P., 1995, Societatea contra statului, Ararat, Bucureşti 

Domhoff, G.W., 1967, Who Rules America?, New Jersey, Prentice Hall.  

Drake, Michael. 2010. Political Sociology for a Globalized World. USA Polity Press. 

Faulks, Keith, 1999, Political Sociology, A Critical Introduction, Edinburgh University Press. 

Habermas, Jurgen, 1983, Probleme de legitimare în capitalismul târziu, în Cunoaştere şi comunicare, 

Editura Politică, Bucureşti. 

Lenski, Gerhard E. (1966). Power and Privilege: A Theory of Social Stratificaion. McGraw-Hill. 

Lukes, Steven. 2005. Power: A Radical View. New York: Palgrave Macmillan. 

McCarthy, John D., and Mayer N. Zald. 1977. “Resource Mobilization and Social Movements: A 

Partial Theory,” American Journal of Sociology, 82: 1212–41 

Mills, C.W., The Power Elite, orice ediţie  

Nash, Kate. 2010. Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics, and Power U.K: Wiley-

Blackwell. 

Orum, Anthony. 1989. Introduction to Political Sociology: The Social Anatomy of the Body Political. 

New Jersey: Prentice Hall. 

Pasti, V, 2003, Sociologie politică, Ed. Ziua, Bucureşti 

Snow, David A., E. Burke Rochford, Jr., Steven K. Worden, and Robert D. Benford. 1986. “Frame 

Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation,” American Sociological 

Review, 51: 464–81 

Taylor, Graham. 2010. The New Political Sociology: Power, Ideology and Identity in an Age of 

Complexity. U.K: Palgrave Macmillan. 

Wallerstein, Immanuel, 1992, Sistemul mondial modern, Editura Meridiane, Bucureşti 

8.2 Seminar    

Seminar introductiv Prezntarea tematicii de seminar/analiza 

temelor de lucru/lecturilor obligatorii 

 

Paradigmele   şi   funcţiile   lor   în   

ştiinţele sociale 

Discuții cu studenții pe baza temelor de 

lucru/lecturilor obligatorii 

 

Cercetarea socială – metode și tehnici 

utilizate în sociologia politică 

Discuții cu studenții pe baza temelor de 

lucru/lecturilor obligatorii 

 

Teorii clasice: Marx și Weber Prezentări orale și dezbateri  

Teoria elitelor: Mosca, Michels, Pareto, 

Mills 

Prezentări orale și dezbateri  

Teoria pluralistă și criticii ei: Dahl, 

Lukes 

Prezentări orale și dezbateri  

Teorii ale sociologiei politice Discuții cu studenții pe baza temelor de 

lucru/lecturilor obligatorii 
 

Statul și manifestările sale în România 

postcomunistă  

Discuții cu studenții pe baza lecturilor 

obligatorii 
 

Societatea civilă în România 

postcomunistă 

Prezentări orale și dezbateri  

Studii de caz I: politici economice în 

România postcomunistă 

Prezentări orale și dezbateri  



Studii de caz II: politici sociale în 

România postcomunistă 

Prezentări orale și dezbateri  

Studii de caz III: Consecințe sociale ale 

deciziilor politie in România 

postcomunistă 

Prezentări orale și dezbateri  

Globalizare și sociologie politică  Discuții cu studenții  pe baza lecturilor 

obligatorii 
 

Bibliografie: 

- Dobratz, Betty A., Lisa K. Waldner, and Timothy Buzzell. 2012. Power, Politics, and Society: An 

Introduction to Political Sociology. Boston, MA: Allyn & Bacon. 

- Nash, Kate. 2010. Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics, and Power U.K: Wiley-

Blackwell. 

- Analize ale unor lucrări clasice scrise de autori: Max Weber, Karl Marx, Antonio Gramsci, Anthony 

Giddens, Jurgen Habermas, Michel Foucault, Theda Skocpol, Vilfredo Pareto Gaetano Mosca, Robert 

Michels, Charles Wright Mills, Stephen Lukes, Robert Dahl, Hannah Arendt, William Domhoff, Louis 

Althusser, Claus Offe, Herbert Marcuse, Pierre Bourdieu, Gianfranco Poggi, John Scott, Michael 

Mann, Immanuel Wallerstein, Ivan Szelenyi, John Galbraith, Samuel Huntington, Karl Polanyi, Pippa 

Norris, Ronald Ingelhart, Esping-Anderson, Gosta. 

- Discuție pe marginea Filmului I, Daniel Blake, 2016, directed by Ken Loach. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cursul   corespunde   cerinţelor   maximale   ale   mediului   academic   internaţional   şi   

oferă   o   deschidere   către problematica societăţii româneşti actuale 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

Studiu   - cunoaştere şi 

înţelegere; 

- capacitatea de a il 

sustine si prezenta 

- lucrare scrisă 

- examen oral 

- participare activa in 

timpul semestrului 

50% 

Seminar - cunoaştere şi 

înţelegere; 

- abilitatea de 

explicare şi 

interpretare; 

- rezolvarea completă 

şi corectă a cerinţelor. 

- proiecte/referate 

- prezentari individuale si 

de grup 

- participare activa 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă: minimum nota 5 la seminar și examen. 

Studentul sau studenta a citit cel puțin o carte de tip manual pe tematica cursului şi seminarului 

Studentul sau studenta a elaborat individual un studiu final şi l-a  susţinut acceptabil 

Studentul sau studenta a elaborat cel puţin un referat de seminar 

Studentul sau studenta utilizează adecvat limbajul științific specific disciplinei sociologie politică 

 

 

  



Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

 

30.09.2021 

 

.............................................   

 

  

   

Data avizării în departament  Semnătura directorului de departament 

 

....................... 

 

............................................. 

 


