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FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2021-2022 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe sociale 

1.4. Domeniul de studii Sociologie 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii Sociologie / Sociolog 263201, Asistent cercetare în sociologie 263209, 

specialist planificare teritorială 263221 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DEZBATERI ACTUALE ÎN TEORIA ȘI 

CRCETAREA SOCIOLOGICĂ 

2.2. Cod disciplină SOC213 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Lucian MARINA 

2.4. Titularul activităţii de seminar Asist.univ.drd. Alin TOMUȘ 

2.5. Anul 

de studiu 

II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O – obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe saptamana 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de învăţămînt 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 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

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

Tutoriat - 

Examinări 6 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu sunt precondiții 

4.2. de competenţe Disciplina face parte din modulul dedicat formării de competențe 

de.cercetare socială 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului • Participare activă  

• Sala dotata cu videoproiector/tabla smartboard 

5.2  de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Lectura bibliografiei recomandate 

• Abilităţi de lucru cu calculatorul 

• Elaborarea şi susţinerea proiectului de analiză a datelor  

• Participare la dezbateri  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1.1.  Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în cercetarea 

organizatiilor şi comunităţilor 

C1.3. Identificarea metodelor,  tehnicilor,  procedeelor şi instrumentelor de cercetare adecvate 
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scopului cercetării diferitelor fenomene sociale şi culegerea datelor empirice 

C1.4. Analiza datelor empirice şi evaluarea critică şi constructivă a propriului demers de cercetare 

(a teoriilor şi metodologiilor utilizate în cercetarea comunităţilor şi organizaţiilor) 

C4.4. Construirea şi evaluarea  indicatorilor sociali relevanţi pentru cercetările sociale 

Competenţe transversale CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Transmiterea  și însușirea de către studenți a liniilor directoare ale cercetărilor sociologice 

actuale  

7.2 Obiectivele specifice 

Cognitive: 

• Va deţine cunoştinţe de bază despre realizarea cercetărilor actuale. 

• Va deţine cunoştinţe şi abilităţi în privinţa proiectării cercetărilor actuale. 

Funcţional – acţionale:       

• Va putea identifica teme de cercetare concrete în domeniu. 

• Va avea capacitatea de construire a unor proiecte de cercetare pe teme de interes/actualitate 

în domeniu. 

• Va avea capacitatea de formulare a unor concluzii și recomandări fundamentate în date şi 

dovezi sociologice. 

De rol: 

• Va avea capacităţi de integrare în echipe care proiectează cercetări. 

• Va dobândi capacităţi de coordonare a demersurilor de cercetare de teren. 

De dezvoltare personală şi profesională: 

• Va avea o motivaţie ridicată pentru a se perfecţiona din punct de vedere al cercetării 

sociologice. 

• Va putea analiza critic şi reflexiv propriul demers din sfera metodologică, dar şi practicile 

colegilor. 

      

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Ore 

C1. Noțiuni introductive 

 

Prelegere,  

Conversaţie 

2 ore 

C2. Direcții actuale și dileme sociologice 

 

Prelegere, 

Conversaţie 

6 ore 

C3. Teme de cercetare actuale  

 

Prelegere, 

Dezbatere 

2 ore 

C4. Teorii sociologice de actualitate 

 

Prelegere, 

Dezbatere 

8 ore 

C5. Abordări metodologice actuale 

 

Prelegere, 

Exemplificări 

4 ore 

C6. Problematica reprezentativității cercetării Prelegere, 

Exemplificări 

2 ore 

C7. Validitate și fidelitate în cercetare 

 

Prelegere, 

Exemplificări 

2 ore 

C8. Etica cercetării  

 

Prelegere, 

Exemplificări 

2 ore 

 

BIBLIOGRAFIE CURS: 

1. King, G., Keohane, R., Verba S, Fundamentele cercetării sociale, Polirom, Iaşi, 2000. 

2. Marina, L., Cercetarea socială actuală. Metode și tendințe, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2018. 

3. Rotariu, T., Fundamentele cercetării sociale, Iași, Polirom, 2016. 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Ore 

1. Identificarea de teme de cercetare sociologică de 

actualitate. 

Prezentări/lecturi, 

dezbateri, studii de caz 

4 ore 

2. Dezbateri și prezentări ale unor cercetări sociologice în 12 

domenii de actualitate. 

Prezentări/lecturi, 

dezbateri, studii de caz 

24 ore 

Bibliografie: 

1. Blaikie, N.,  Modele ale cercetării sociale, CA Publishing, Bucureşti, 2010. 

2. Iluţ, P., King, G., Keohane, R., Verba S, Fundamentele cercetării sociale, Polirom, Iaşi, 2000. 

3. Marina, L., Cercetarea socială actuală. Metode și tendințe, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2018 

4. Rotariu, T., Fundamentele cercetării sociale, Iași, Polirom, 2016. 
5.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile sunt în permanenţă actualizate cu cele mai noi cercetări din ţară şi străinătate în domeniul 

metodologiei de cercetare. Se utilizează date publice (INSSE, EUROSTAT etc.), proiecte de cercetare ale 

cadrelor didactice și ale studenților, studii și cercetări de actualitate în domeniu, publicații de prestigiu. 

 
10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Lucrare scrisă/referate tip 

stabilite de titular disciplină 
30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 

Prezentarea teoriei și a 

metodologiei unei cercetări 

sociologice concrete pe o temă 

de actualitate (articol științific) 

Fişă de evaluare seminar 30 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă (nota 5: 50% din punctajul de la 10.1-10.5) 

Capacitatea de a realiza satisfăcător o culegere de date cu ajutorul unor metode calitative 

 

 

Data completării                                                                        Titular curs    

01.09.2021                                                                                        Conf. univ. dr. Lucian MARINA 

          

         Titular seminar 

         Asist.univ.drd. Alin TOMUȘ 

 

Data avizării în departament                    Director de departament 

06.09.2021         Conf. univ. dr. Călina Ana BUȚIU 
8.  


