
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Ştiinţe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Științe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Laborator de sociologie  SOC1203 

2.2 Titularul activităţii de curs - 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Lect.univ.dr. Belényi Emese-Hajnalka 

2.4 Anul de studiu  I. 

2.5 Semestrul II. 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DD, obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs - 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs - 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 30 

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

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 50 

3.8 Total ore pesemestru 78 

3.9 Numărul de credite 2 

 

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 Se desfășoară atât la sediul universității cât și pe 

teren 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a 

informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor 

sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal 

 Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de 

date sociale) în organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă 

 Gestionarea sistemelor de date sociale  

 Diagnoza problemelor sociale/sociologice şi analiza şi aplicarea de politici 

publice şi sociale 

 Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale 

în organizaţii şi comunităţi 

 Consiliere profesională şi de integrare socială 

 Analiza comunicării sociale 

 

Competenţe 
transversale 

 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - 

problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și 

principiilor specifice sociale 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse 

paliere ierahice la nivel intra- si interorganizational  

 Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere 

personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de 

etică profesională  

 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

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

 Utilizarea eficiente a surselor informaționale si a resurselor de comunicare și 

formare profesională asistată (portaluri Internet, baze de date, cursuri on line etc) 

atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională. Elaborarea, 

tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi într-o limbă de circulaţie 

internaţională a unei lucrări de specialitate pe o tema actuală în domeniu, utilizând 

diverse surse şi instrumente de informare  

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea 

resurselor si modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala în scopul 

inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Deprinderea abilităților practice necesare exercitării profesiei de sociolog 



7.2 Obiectivele specifice  Realizarea unor cercetări în domeniul sociologiei  

 Formarea unei reţele de cercetători şi specialişti din domeniile 

sociologiei  

 Asigurarea unor valenţe teoretice, metodologice şi practic-aplicative 

necesare experţilor din domeniu 

 Proiectarea unor modele practice de control şi prevenţie socială în 

diferite domenii legate de sociologie 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 

 
8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Realizarea sarcinilor pentru lucrările de  laborator 

Pregătirea studenților pentru activitatea de laborator 

pe semestru 

Tema semestrului: Specificul modalităților de 

transmitere a produselor culturale (tipărit, 

digital, audiovizual) 

  Elaborarea metodologiei de cercetare a elementelor 

ce stau la baza modalităților de transmitere a 

produselor culturale 

 Utilizarea în cadrul cercetării metoda anchetării prin 

chestionare şi prin interviu. Pregătirea echipamentelor      
 

Activitate frontală cu 

utilizarea metodelor 

interactive 

Se desfășoară la 
sediul universității 
 
3 ore 

Efectuarea  activității de investigare și cercetare pe 

teren - 
Activități de investigare 

și evaluare pe teren 

10 ore 

Discutarea și evaluarea rezultatelor activității de 

cercetare. Prezentarea rapoartelor de studiu          
Activitate frontală cu 

utilizarea metodelor 

interactive 

Se desfășoară la 
sediul universității  
1 oră 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Conţinuturile laboratorului se realizeazú prin programe de cercetare, prin analizarea starii diverselor 

procese şi fenomene sociale, tipul şi natura relaţiilor din interiorul acestora, cauzele şi factorii care le 
determină şi pe această bază să evalueze principalele tendinţe. Oferta ştiinţifică a laboratorului acoperă 

cercetarea teoretică, fundamentală, cercetarea concretă şi activităţi de asistenţă şi consulting ştiinţific 

asupra unor probleme sociale, de muncă şi de viaţă, specific ale modalităților de transmitere a produselor 

culturale (tipărit, digital, audiovizual). 

. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs -  - - 

10.5 Seminar Calitatea rapoartelor 

de cercetare elaborate 

de studenți 

Examen: elaborarea și 

discutarea rapoartelor de 

cercetare 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă:  Elaborarea unor rapoarte de cercetare care să probeze 

cunoașterea aprofundată a metodelor de cercetare sociala; capacitate de sistematizare și argumentare 

avansată, atât în scris cât și în oral; capacitatea de a lucra  în echipă 

 

 

 

Data completării 

15.09. 2017 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

………………… 
 

……………………………….        
         ……………………………… 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


