FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/
Calificarea

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
De Drept și Ştiinţe Sociale
Ştiinţe sociale
Sociologie
Licenţă
Sociologie/ sociolog (263201); asistent cercetare în sociologie
(263209); consilier forţă de muncă şi şomaj (242301), referent de
specialitate forţă de muncă şi şomaj (242305), mediator social (532902)

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

RETELE SOCIALE
SOC 310
Lect. univ. dr. Millea Vlad Zeno
Lect. univ. dr. Millea Vlad Zeno
2 2.6. Tipul de evaluare
C 2.7 Regimul disciplinei
O.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care 3.2 curs
2
din care 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs
28 din care 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi....
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore din planul de învăţământ
56
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

•
•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•
•
•
•

Participare activă a studenților
Sală cu ecran video sau videoproiector
Lectura bibliografiei, consultarea surselor de date indicate
Elaborarea şi susţinerea proiectelor care au fost cerute
Participare activă și competentă la discuțiile și activitățile
desfășurate la seminar

2
28
ore
20
20
20
7
2
0

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C4.1. Definirea, clasificarea și alegerea metodelor, tehnicilor și procedeelor utilizate în
identificarea cercetării și soluționării unor probleme sociale
C4.2. Exprimarea cauzalității problemelor și conflictelor sociale și identificarea de resurse și
modalități pentru rezolvarea acestora
C4.4. Analiza și evaluarea situațiilor de conflict și a dimensiunii problemelor sociale
C6.1. Formularea și analiza conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în
analiza comunicării
C6.2. Identificarea și descrierea tipurilor de comunicare
C6.4. Analiza și evaluarea strategiilor și proceselor de comunicare
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi
răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică
profesională
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare
profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri online etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
al disciplinei

7.2 Obiectivele
specifice

Cunoașterea principalelor teorii și concepte care fundamentează abordarea
sociologică a rețelelor sociale, capacitatea de a utiliza strategiile metodologice
proprii analizei acestora și identificarea contextelor în care analiza de rețea
reprezintă o abordare analitică pertinentă, oferind un spor de cunoaștere științifică
Obiectivele disciplinei:
-Să cunoască și să fie capabil să utilizeze principalele teorii și concepte care
fundamentează abordarea sociologică a rețelelor sociale
-Să fie capabil să aplice corect metodologia analizei de rețea atât în proiectarea
cercetării științifice cât și în culegerea datelor și analiza rezultatelor

-Să fie capabil să identifice contextele în care analiza rețelor sociale reprezintă un
instrument de cercetare care facilitează producerea de date științifice valide și utile
atât în practica socială cât și în demersul cunoașterii științifice

8. Conţinuturi
CURS
C1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE.
1.1 Evoluția studiilor vizând problematica rețelelor sociale
1.2 Cristalizarea, în timp, a conceptelor de bază din analiza rețelelor sociale
1.3 Principalele teme de cercetare abordabile din perspectiva rețelelor sociale
C2. DEZVOLTAREA ISTORICĂ A STUDIILOR VIZÂND REȚELELE SOCIALE
2.1 Analiza premodernă a rețelelor sociale sociale

Metode de
predare
Prelegere,
Conversaţie

Prelegere,
Conversaţie
Exemplificări
Prelegere,
Conversaţie
Exemplificări

C3. SCOLILE SOCIOLOGICE CARE AU STUDIAT REȚELELE SOCIALE
3.1 Școala studiilor sociometrice
3.2 Școala de cercetare de la Harvard
3.3 Școala antropologică de la Manchester
C4. CONCEPTUALIZAREA REȚELELOR SOCIALE
Prelegere,
4.1 Ce este analiza rețelelor sociale?
Exemplificări
4.2 Sumarul principalelor perspective teoretice și metodologice asupra rețelelor sociale Conversaţie

Obs.

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

C5. ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. NOȚIUNI CENTRALE 1
5.1 Diade, triade, legături şi reţele
5.2 Reţele unimodale, bimodale şi personale (ego reţele)
5.3 Grafurile ca modalităţi de reprezentare a reţelelor sociale
C6. ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. NOȚIUNI CENTRALE 2
6.1 Conectivitatea: punctele de articulaţie şi legăturile de tip pod
6.2 Drumuri, cărări şi circuite
C7. ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. NOȚIUNI CENTRALE 3
7.1 Fluxuri de resurse în reţelele sociale
7.2 Date relaţionale şi date de tip atribut
C8. ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. PROPRIETĂȚI STRUCTURALE 1
8.1 Gradul de conectivitate dintr-o reţea
8.2 Centralitate şi putere
C9. ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. PROPRIETĂȚI STRUCTURALE 2
9.1 Substructuri ale reţelelor sociale
C10. ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. ASPECTE ALE MĂSURĂRII 1
10.1 Problema graniţelor reţelelor sociale
10.2 Modalităţi de culegere a datelor relaţionale
C11 ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. ASPECTE ALE MĂSURĂRII 2
11.1 Chestionarele sociometrice
11.2 Domenii în care sunt utilizate studiile despre reţele
C12. ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. ASPECTE ALE MĂSURĂRII 3
12.1 Problema datelor lipsă (missing data)
12.2 Problema confidenţialităţii datelor relaţionale
C13. ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. ASPECTE ALE MĂSURĂRII 4
13.1 Erori de măsurare în colectarea datelor relaţionale
13.2 Probleme etice ale procesului de colectare a datelor relaţionale
C14. ELEMENTE DE ANALIZĂ A REȚELELOR SOCIALE. ASPECTE ALE MĂSURĂRII 5
14.1 Soluţii software destinate analizei reţelelor sociale

Prelegere,
Conversaţie

Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie
Studiu de caz,
exemplificări
Conversaţie
Exemplificări,
conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie
Studiu de caz,
exemplificări
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Problematizarea
Prelegere,
Exemplificări
Problematizarea
Exemplificări
Conversaţie

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

Bibliografie extinsă:
Cebotaru Eugenia, Rolul reţelelor de socializare la nivel global, lector superior universitar, Academia de
Administrare Publică, disponibil la
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Rolul%20retelelor%20de%20socializare%20la%20nivel%20globa
l.pdf
Hancean Marian-Gabriel, Retelele sociale. Teorie, metodologie si aplicatii, Editura: Polirom, Iași, 2014,
disponibil la DSS
Iordache Dragoş Daniel, Petre Ionuţ, Reețelele sociale online în contextul Big Data, Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti, disponibuil la
https://rria.ici.ro/wp-content/uploads/2017/03/05-ART3-RRIA-1-2017-Iordache-Petre-retele-sociale.pdf
Iosub Daniela, Difuzia în cadrul rețelelor sociale online prim mecanisme de învățare socială – o cercetare a
literaturii de specialitate, disponibil la http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_20_4.pdf
Pavaloiu Ionel-Bujorel, Integrarea identității culturale în rețelele sociale, Imprint: București, Muzeul
național al literaturii române, 2013, disponibil la biblioteca UAB
Rozylowicz Laurentiu, Integrarea teoriei rețelelor sociale în planificarea sistematică a conservării, Univ.
București, Centrul de cercetare a mediului și efectuare a studiilor de impact, finanțator proiect UEFISCDI, 2017,
disponibil la https://ccmesi.ro/wp-content/uploads/2017/03/Raport_st_2015_2016.pdf
Ronceanu Ion, Vitalis Eduard, Zodian Mihai, Rolul reţelelor de socializare în generarea şi evoluţia
crizelor politice şi economice, Bucureşti, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2014, disponibil la
https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/rolul_retelelor_de_socializare_in_generarea_si_evolutia_crizelor_politice_si_e
conomice.pdf
Sandu, Dumitru, Sociabilitatea în spațiul dezvoltării: încredere, toleranță și rețele sociale Iasi, Polirom,
2003, disponibil la biblioteca UAB
** Teorii și Metode, Teoria Retelelor, disponibil la
https://www.scribd.com/document/58167088/Teorii-Si-Metode-Teoria-Retelelor

SEMINAR
1 TEORII ȘI TEME DE CERCETARE ÎN DOMENIUL REȚELELOR SOCIALE
1.1 Clasificarea teoriilor reţelelor sociale
1.1.1. Metafora fluxului resurselor şi metafora arhitecturală
1.1.2. Teorii cu privire la formarea legăturilor şi la consecinţele reţelelor
1.1.1. Tipologia teoriilor în funcţie de tradiţiile de cercetare
1.2 Teorii şi teme de cercetare
1.1.1 Puterea legăturilor slabe
1.2.2 Argumentul găurilor structurale şi modalităţi de măsurare a capitalului social
- Măsurători specifice ego-reţelelor
- Măsurători ale găurilor structurale
- Măsurători ale centralității
- Măsurători ale coeziunii
- Măsurători specifice substructurilor
1.2.3 Emergenţa reţelelor intraorganizaţionale
1.2.4 Consecinţele reţelelor sociale
1.2.5 Contagiunea socială: coeziune şi echivalenţă structurală
1.2.6 Problema Lumii Mici
2. REŢELELE DE SCHIMB
2.1. Ce sunt reţelele de schimb?
2.1.1. Schimbul personalizat, asimetria informaţională şi reputaţia
2.1.2. Elementele definitorii ale unei reţele sociale de schimb
2.1.3 Studiul experimental al reţelelor de schimb
2.1.4. Tipologia relaţiilor de schimb
- Schimburile (directe nonreciproce) negociate
- Schimburile (directe nonnegociate) reciproce
- Schimburile indirecte generalizate
2.1.5 Caracteristici structurale ale reţelelor de schimb
- Condiţiile de conectare: conexiunile pozitive şi cele negative
- Tipuri de conexiuni în reţelele de schimb
2.2. Fenomene structurale în reţelele de schimb
2.2.1. Putere şi dependenţă în reţelele de schimb
2.2.2. Reciprocitate şi risc în schimburile sociale
- Forme ale reciprocităţii
- Blatismul şi dilemele sociale
- Soluţii de combatere a blatismului şi de gestionare a dilemelor sociale

Obs.
Exemplificări
Conversaţie
4 ore

Dezbatere,
Exemplificări
Conversaţie,
analiza datelor
sociale
8 ore

Dezbatere,
Exemplificări
Conversaţie,
analiza datelor
sociale
8 ore

Dialog,
Problematizarea,
Studiu de caz,
8 ore
Analiza datelor
sociale

Bibliografie extinsă:
Gotea Mihaela, Rețeaua socială și conflictul marital. Constrângeri și oportunități.: Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, disponibil la
https://bibliotecadesociologie.ro/download/gotea-mihaela-2014-reteaua-sociala-si-conflictul-marital-constrangerisi-oportunitati-cluj-napoca-presa-universitara-clujeana/
Hancean Marian-Gabriel, Retelele sociale. Teorie, metodologie si aplicatii, Editura: Polirom, Iași, 2014,
disponibil la DSS
Iordache Dragoş Daniel, Petre Ionuţ, Reețelele sociale online în contextul Big Data, Revista Română de
Informatică şi Automatică, vol. 27, nr. 1, 2017, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică-ICI
Bucureşti, disponibuil la
https://rria.ici.ro/wp-content/uploads/2017/03/05-ART3-RRIA-1-2017-Iordache-Petre-retele-sociale.pdf
Iosub Daniela, Difuzia în cadrul rețelelor sociale online prim mecanisme de învățare socială – o cercetare a
literaturii de specialitate, disponibil la http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_20_4.pdf
Mitruţiu Mircea, Analiza reţelelor sociale, Timişoara, 2005, disponibil la
http://www.asecib.ase.ro/mps/Analiza_retelelor_sociale.pdfwww.comunicare.ro
Pavaloiu Ionel-Bujorel, Integrarea identității culturale în rețelele sociale, Imprint: București, Muzeul
național al literaturii române, 2013, disponibil la biblioteca UAB

Rapan Adrian, Retele de calculatoare și Internet. Implicatii sociale in Internet, Universitatea Politehnica
Bucuresti, Facultatea de electronica, telecomunicatii si tehnologia informatiei, disponibil la
http://stst.elia.pub.ro/news/RCI_2009_10/Teme%20prezentate/RapanAdrian/Implicatii%20sociale%20in%20Inte
rnet.pdf
Rozylowicz Laurentiu, Integrarea teoriei rețelelor sociale în planificarea sistematică a conservării, Univ.
București, Centrul de cercetare a mediului și efectuare a studiilor de impact, finanțator proiect UEFISCDI, 2017,
disponibil la https://ccmesi.ro/wp-content/uploads/2017/03/Raport_st_2015_2016.pdf
Ronceanu Ion, Vitalis Eduard, Zodian Mihai, Rolul reţelelor de socializare în generarea şi evoluţia
crizelor politice şi economice, Bucureşti, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2014, disponibil la
https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/rolul_retelelor_de_socializare_in_generarea_si_evolutia_crizelor_politice_si_e
conomice.pdf
Sandu, Dumitru, Sociabilitatea în spațiul dezvoltării: încredere, toleranță și rețele sociale Iasi, Polirom,
2003, disponibil la biblioteca UAB

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
•

Analiza de rețea reprezintă o perspectivă de studiu a realității sociale utilă atât în cercetarea fundamentală a
unor procese în care datele relaționale sunt esențiale cât și în realizarea de analize dedicate beneficiarilor
interesați de structura, relațiile și dinamica care sunt proprii grupurilor sociale

10. Evaluare
10.3 Pondere din
nota finală
Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor
Lucrare scrisă
40
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Lucrare scrisă
10
10.4 Curs
Organizarea conţinutului
Lucrare scrisă
10
Originalitatea
Lucrare scrisă
10
Calitatea susţinerii unui referat
Grilă de evaluare
20
10.5 Seminar/laborator
Participare activă activitățile de seminar
Fişă de observație
10
10.6 Standard minim de performanţă: 50% din punctajul cumulat de la criteriile 10.4-10.5/Nota minimă 5
Analiza unei rețele sociale particulare specificând scopul, obiectivele, suportul teoretic (minim 4 lucrări științifice).
Studiul va cuprinde 5-7 pagini și va fi finalizat cu analiza / interpretarea datelor și formularea concluziilor
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar_________
______________________
_________________________
Data avizării în Departament
______________

Semnătura Directorului de Departament
______________________

