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Descrierea cursului: 

Cursul Probleme actuale de cercetare în Științe Politice, este centrat pe studiul vieții politicii naționale și 

internaționale și studii politice comparative. Corelarea problemelor fundamentale și a fenomenelor aferente cu riscuri, 

vulnerabilități și amenințări la adresa securității; Identificarea efectelor pe termen scurt, mediu și lung, din prisma 

interdependențelor actorilor din sistemul internațional. Înțelegerea modului în care funcționează comunitatea 

internațională, rivalitățile de putere, interesele actorilor și limitele / capacitățile acţionale la înc. mileniului III. 

Conținutul succint al cursului: Introducere: Ce este o problemă fundamentală a științelor politice contemporane? 

Politica: actori, structuri și procese. Puterea politică, autoritatea, legitimitatea. Provocările la adresa științei politice 

în secolul XXI. Locul și rolul relaţiilor internaţionale ca ramură a științelor politice: Analiza narațiunii „Marilor 

Dezbateri” și relevanța pentru secolul XXI. Analiza narațiunii „Marilor Dezbateri”: tradiții și mituri în Relațiile 

Internaționale. Consecințele „Marilor Dezbateri” asupra domeniului Relațiilor Internaționale. Reinventarea 

geopoliticii - Marile puteri şi sfere de interese în secolul XXI. Probleme fundamentale ale politicii internaționale: 

Reformarea guvernanței globale - transformarea peisajului internațional. Etica în politică într-o lume globalizată. 

Dilemele morale într-o lume globalizată: politică și etică versus etica politicii. Globalizarea relaţiilor internaţionale: 

inegalități politice, economice și sociale. Energie și relații internaționale: conflict și cooperare într-o ordine 

internațională emergentă. Agenda securităţii internaţionale: între criza refugiaților și criză umanitară. Probleme 

centrale ale politicii internaționale: provocările erei digitale. Lumea în 2021: probleme care vor contura agenda 

globală. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

✓ cunoaște conceptele, teoriile și metodele de bază ale domeniului și ale ariei de specializare; 

✓ utiliza adecvat a conceptelor de bază din domeniul științelor politice; 

✓ înţelege principalele teorii privitoare la mediul internațional, structura de putere și ordinea internațională; 

✓ înţelege cum funcționează sistemul global şi identifica subiectele majore din sistemul RI. 

✓ explică legitățile, procesele şi fenomenele relaţiilor internaţionale la nivel global. 

✓ evalua principalele comportamente/evoluții ale actorilor RI la etapa actuală. 
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