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George Poede

Elena Puha

Concepte fundamentale în
ştiinţa politică

Caracterizată de Max Weber ca una
din cele mai tragice forme de activitate
umană, cunoaşterea politicii se
dovedeşte a fi deopotrivă pasionantă şi
provocatoare. Ce anume vizează
politica, cum şi prin ce mijloace, care
este conţinutul acesteia, dar şi
incertitudinile ştiinţei politice, ar fi
câteva din întrebările care ne-au
determinat să realizăm studiul de faţă.
În esenţă, acesta îşi propune o reflexie
generală asupra politicii, traversând
conceptele sale fundamentale şi
strategiile de abordare a problemelor
domeniului.
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