
FIŞA DISCIPLINEI
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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Economie și Ştiinţe Sociale 
Sociologie 1.3 Departamentul Ştiinţe 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   Sociologie juridică SOC1208 
 2.2 Titularul activităţii de curs   Conf. Univ. Dr. Albert-Lőrincz Csanád 

2.3 Titularul activităţii de 
Seminar 

- 

2.4 Anul de studiu I. 

2.5 Semestrul 2. 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DS – Discipline de specialitate 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi…     

3.7 Total ore studiu individual 24 

3.8 Total ore pe semestru 54 

3.9 Numărul de credite 4 
 

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  Videoproiector, laptop 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Videoproiector, laptop 

 

1Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
 Profesionale 

 Orientare adecvată în organizarea și funcționarea statului democratric 

 Însușirea noțiunilor de bază privind fenomenul juridic și analiza juridico-socială 

 Competența de recunoaştere şi de interpretare a problemelor sociale 

 Înțelegerea profundă a strategiilor de guvernare 

 Înţelegerea conexiunilor dintre politică (guvernare) și societate 

 Voinţa de a asigura promovarea și respectarea legalității 

 Sesizarea tendinţelor actuale de evoluţie a dreptului şi a societăţii 

Competenţe 
Transversale 

 Abordarea pe plan teoretic şi practic a situaţiilor problemă în domeniul sociologiei 

privind legiferarea și conținutul normelor juridice. 

 Identificare corelațiilor dintre drept și societate 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodologiei dreptului 

 Cunoașterea și aplicarea valorilor democrației 

 Cunoașterea valorilor socio-culturale 

 

  

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

 Capacitatea de analiza si sinteza  

 Capacitatea de organizare  

 Cunostinte generale de baza  

 Comunicare scrisă și orală 

 Capacitatea de a decide independent fara imixtiuni si influente  

 Capacitatea de a soluţiona probleme  

 Capacitatea de a lua decizii  

 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic si retoric  

  

 Orientare adecvată în sistemul român de asistenţă socială 

 Competența de analize a problemelor sociale din domeniu şi a cazurilor 

sociale atât la nivel de grup cât şi la nivel de colectivitate 

 

7.2 Obiectivele specifice  Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

 Utilizarea metodelor cantitative și calitative de cercetare 

 Utilizarea instrumentelor şi metodelor de cercetare juridico-sociologică 

 Utilizarea tehnicilor juridice de investigare şi cercetare 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1. Drept şi societate  - Consideraţii preliminarii  

Fenomenele juridice şi fenomenele sociale  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

2. Sociologia juridică- ştiinţă de graniţă între 

drept şi sociologie   

Istoric al sociologiei juridice  

Sociologia juridică şi ştiinţa dreptului  

1. Sociologia juridical şi sociologia generală 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

3. Istoric al curentelor şi al şcolilor de gândire din 

sociologia juridică 

Curentul contractualist  

Curentul relaţionist  

Curentul sociologist  

1. Curentul monografic 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 



4. Statul şi rolul individului în societate   

Solidaritate  

Sociabilitate  

Socialitatea 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

5. Obiectul şi definiţia sociologie juridice   

Obiectul de cercetare al sociologiei juridice  

Definirea noii ramuri juridice  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

6. Metodologia sociologiei juridice I  

Investigaţia sociologică 

Etapele investigaţiei sociologice  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

7. Metodologia sociologiei juridice II  

Tehnicile de cercetare sociologică 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

8. Violenţa şi societatea I  

Concepte 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

9. Violenţa şi societatea II  

Dimensiunea violenţei 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

10, Etiologia violenţei: Violenţa – frustrare  

Violenţa – socializare, Violenţa - 

funcţionalitate 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

11. Tipuri de violenţe   

Forme de violenţă 

Perspectivele violenţei 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

12. Comunicarea în societate I  

Noţiuni  

Mijloace de comunicare 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

13. Comunicarea în societate II  

Trăsăturile mesajului  

Mizele comunicării 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

14. Comunicarea în societate III  

Societatea informaţională actuală 

Comunicarea la distanţă 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

 
 



Bibliografie obligatorie: 
 

 Ronald F. King, Strategia cercetării, Iaşi: Polirom, 2005.-325 p.; Collegium.- 973-681-900-0. 

0002871 # Bibliotecă # TT91 # 39331 

 Kazimierz Doktór, A szervezet: A struktúrák, a folyamatok és a szerepek szociológiája / Budapest 

: Közgazd. és Jogi Kvk., 1979.-464 l.: ill.; 21 cm.- 963-220-832-3. 0007103 # Bibiliotecă # TT105 

# 7022 # 

 Horváth Barna: Jogszociológia : a jog társadalom- és történelemelméletének problémái, Osiris, 

Budapest,1995 

 Molnár Margit, Szociálpolitikai és szociális jogi alapok, Pécs : PTE ÁJK, 2006.-188 p.; 21 cm. 

0035739 # Bibliotecă # TT 88 # 51278 #. 0035738 # Bibiliotecă # TT 88 # 51277 # 

 David Riesman, A magányos tömeg; szerzőtársak Nathan Glazer és Reuel Denney ; [ford. 

Szelényi, Iván].-2. kiad..-Budapest: Közgazd. és Jogi Kiadó, 1973.-VI, 399, [2] p. Szociográfia 

      0006630 # Bibliotecă # TT84 # 6477 # 

 

 

Bibliografie facultativă: 
 Nicolae  Popa,  Ioan  Mihăilescu,  Mihail  Constantin  Eremia –  Sociologie  juridică,  Ed.  

Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2003  

 Constituţia, Codul civil şi Declaraţia Universală a Drepturilor omului 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și din 

străinătate. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - corectitudinea și 

completitudinea 

cunoștinţelor;  

 - coerenţa logică;  

 - gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Examen scris – 

prezentarea și analiza unei 

situații problemă din 

societate  

100% 

10.5 Seminar - capacitatea de a opera 

cu cunoștinţele 

asimilate;  

- capacitatea de aplicare   

în practică;  

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual. 

Verificare continuă pe 

parcursul semestrului, 

participare activă la 

seminarii 

  40% 
   

    

10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie 

 



 

Data completării 

15.09.2017 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
………………… 

 
……………………………….        

         ……………………………… 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  

 


