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Descrierea cursului: 

Scopul cursului Metodologia și etica cercetării în Științe Politice constă în pregătirea teoretico-metodologică a 

studenţilor pentru aplicarea metodologiei în analiza relaţiilor internaţionale prin intermediul paradigmelor 

internaționale existente, ca subdomeniu al științelor  politice, care sunt  științe  relativ noi  şi în schimbare dinamică. 

Acest scop va fi atins prin rezolvarea unui șir de obiective didactice după cum urmează: perceperea cunoștințelor de 

bază ale abordărilor principale ale relațiilor internaționale, analiza metodologiilor principale de cercetare a 

fenomenelor relațiilor internaționale, înțelegerea modului practic al aplicării  analizei prin paradigmele relațiilor 

internaționale. Cultivarea de experiențe, capacități  şi competenţe concrete de aplicarea metodologiilor principale de 

cercetare a fenomenelor relațiilor internaționale. 

Conținutul succint al cursului: Metodologia elaborării și testării a unei teorii în procesul cercetării RI. Istoriografia, 

bazele teoretico-conceptuale ale  metodologiei cercetării relaţiilor internaţionale. Tradițiile conceptuale ale 

paradigmelor principale ale Teoriei relațiilor internaționale privind analiza fenomenelor internaționale. Abordările 

conceptuale în cadrul RI privind analiza fenomenelor politice. Metodele principale și scopurile respective privind 

analiza fenomenelor internaționale în cadrul Teoriei relațiilor internaționale. Nivelele de analize în cadrul relațiilor 

internaționale. ”Teoria” – o categorie de bază în metodologia analizei relațiilor internaționale. Fundamentele 

metodologice ale unei teorii în procesul cercetării relațiilor internaționale. Abordarea relațiilor internaționale prin 

Teoria interpretării sociale (Hermeneutică). Fundamentele teoretico-conceptuale ale Realismului/Neorealismului în 

metodologia de cercetare. Fundamentele teoretico-conceptuale ale Liberalismului/Neoliberalismului în metodologia 

de cercetare. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe:   

✓ cunoaște și înțelege modul practic al aplicării analizei fenomenelor politice prin prisma paradigmelor RI; 

✓ explica conceptele de politică externă, diplomație, relații internaționale și altor noțiuni din perspectiva diferitor 

școli politice; 

✓ explică legități, procese şi fenomene a relaţiilor internaţionale la nivel local, regional şi global prin intermediul 

paradigmelor internaționale existente; 

✓ cultivarea de experiențe, capacități  şi competenţe concrete de aplicarea metodologiilor principale de cercetare a 

fenomenelor relațiilor internaționale; 
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