
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de 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 Sociologie urbană SOC2205 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. Univ. Dr. Székedi Levente 

2.3 Titularul activităţii de 

Seminar 

- 

2.4 Anul de studiu II. 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Examinări 4 

Tutoriat 0 

3.7 Total ore studiu individual 49 

3.8 Total ore pe semestru 77 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii 

 

4.1 de curriculum  Finalizarea cursului de sociologie rurală (Sociologia comunităților rurale). 

 Finalizarea cursului de Istoria sociologiei și teorii sociologice contemporane I, 

II. 

 Cunoștințe fundamentale de met 

4.2 de competenţe  Capacitatea de comprehensiune a textelor abstracte 

 Cunoașterea strategiilor de învățare necesare asimilării disciplinelor de 

caracter teoretic (abilități de luare de notițe, înțelegerea textelor scrise etc.) 

 Cunoașterea avansată a limbii române constituie un avantaj. 

 Cunoașterea avansată a limbii engleze constituie un avantaj, 

 

5. Condiţii 

 



5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector, 

conexiune internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului Sală dotată cu videoproiector, conexiune internet, 

laptop 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesionale 
 Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază în domeniul 

sociologiei urbane, respectiv utilizarea adecvată și creativă a acestora în 

comunicarea științifică și profesională 

 Utilizarea cunoștințelor dobândite pentru a descrie, explica, înțelege și interpreta 

concepte, situații, procese, fenomene asociate relației dintre spațiu și societate 

(urbanizare, producția și managementul spațiului, planificare spațială, urbană și 

teritorială, gestionarea proceselor sociale din mediul urban etc.) 

 Identificarea corectă și adecvată și aplicarea principiilor și metodelor de bază 

pentru definirea, decuparea epistemico-practică aobiectului de studiu (cercetare, 

intervenție) și rezolvarea unor probleme, situații tipice de urbanizare și sociologie 

urbană 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru a aprecia 

calitatea, meritele, precum și limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, 

metode și teorii ce se referă la orașe și mediul urban din România, Uniunea 

Europeană și la nivel global 

Competenţe 

transversale 
 Dezvoltarea înțelegerii textelor abstracte, a limbajului științific formal 

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

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

etică profesională 

 Utilizarea eficientă a surselor informaționale şi a resurselor de comunicare şi 

formare profesională asistată 

 Conștientizarea nevoii de formare continuă în domeniul ales 

 Conștientizării importanței internaționalizării profesiilor și a șanselor de reușită pe 

o piață globală 

 Capacitatea de diagnoză a problemelor sociale 

 

7. Obiectivele disciplinei 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cursul propune familiarizarea studenților cu cele mai importante 

modele teoretice din sociologia urbană și a diverselor abordări 

sociologice referitoare la relația dintre social și spațial. 

 Cursul va explora procesele contemporane de urbanizare, globalizare, 

respectiv răspândirea culturii urbane (consumeriste) 

7.2 Obiectivele specifice  Studenții vor înțelege caracterul interdisciplinar a studiilor urbane. 

 Studenții vor cunoaște avantajele și dezavantajele diverselor 

paradigme explicative a sociologiei urbane. 

 Studenții vor fi capabili să înțeleagă și să explice o serie de procese și 

fenomene tipic urbane (segregare, suburbanizare, extindere urbană, 

sărăcia urbană etc.). 

 Studenții vor fi în stare să conștientizeze complexitatea relației dintre 

spațiu și societate. 

 Studenții vor fi familiarizați cu modele contemporane de planificare și 

dezvoltare urbană (de ex. urbanismul nou). 



 Studenții vor fi cunoaște la modul concret designul cercetărilor de 

sociologie urbană prin participarea la un studiu colaborativ. 

 Studenții își vor dezvolta în continuare o capacitate de gândire critică 

și aplicativă (imaginație sociologică) 

 Studenții vor ști să mobilizeze resursele intelectuale și cunoștințele 

dobândite anterior 

 Studenții vor fi stăpâni un set de cunoștințe care să ofere competențe 

și abilități în activitatea de proiectare urbană, precum și în activitățile 

legate de proiectele de dezvoltare urbană 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în tematica cursului. Spațiu și 

comunitate. Definiții ale urbanului (criterii 

științifice, administrative, economice, legale 

etc.) 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

2. Tematica orașului în sociologica clasică 

(abordările lui Durkheim, Marx, Weber, 

Tönnies)  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

3. Nașterea sociologiei urbane americane: Școala 

de la Chicago; Ecologia umană; Robert Park; 

Modelul cercurilor concentrice (Burgess) etc.; 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

4. Continuitatea și critica școlii ecologice; 

modelele ecologice factoriale etc. 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

5. Perspectiva culturală; metropola „duală” 

(Simmel), urbanismul, ca mod de viață 

(Wirth); critica perspectivei culturaliste 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

6. Test scris Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

7. Relansarea sociologiei urbane după cel de-al 

Doilea Război Mondial; Abordări neo-

marxiste (H. Lefebvre, M. Castells etc.) 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

8. Teorii ale urbanizării (teorii ecologiste, 

modele convergente, urbanizare în blocul 

socialist, teoria world system etc.); teorii 

postmoderne, noua sociologie urbană 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

9. Probleme urbane: urbanism și mod de viață; 

comunitatea urbană; globalizare și localitate; 

construcția socială a spațiului urban  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 



8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

10. Probleme urbane: sărăcia urbană, segregare, 

slumuri, ghettouri urbane 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

11. Economie și viață în mediul urban; Piața 

imobiliară; Migrarea voluntară și involuntară 

(socialism) 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

12. Cultură și subcultură urbană (modele 

tradiționale și moderne despre famile, rolurile 

de gen, mozaicul cultural citadin, comunicarea 

interculturală etc.) 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

13. Dezvoltare și planificare urbană, curente vechi 

și noi (urbanismul nou, „walkability”, 

contracararea supra-extinderii geografice, 

green city, smart city etc.);  Transportul public 

și mobilitatea urbană 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

14. Tematica orașulului în alte discipline 

(antropologia urbană, studiile urbane, 

economia urbană etc.); Recapitularea 

cunoștințelor 

Discuții 2 ore 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Discuție liberă despre conceptul de oraș. 

Prezentarea bibliografiei, distribuția sarcinilor 

de seminar. Selecția unei teme pentru mini-

cercetarea de sociologie urbană, care va fi 

realizată până la sfârșitul semestrului. 

Discuție 2 ore 

2. Prezentări și discuții pe marginea unor texte 

clasice 

Prezentare, discuții 2 ore 

3. Prezentări și discuții pe marginea unor texte 

clasice 

Prezentare, discuții 2 oră 

4. Prezentări și discuții pe marginea unor texte de 

sociologie 

Prezentare, discuții 2 ore 

5. Prezentări și discuții pe marginea unor texte de 

sociologie 

Prezentare, discuții 2 ore 

6. Prezentări și discuții pe marginea unor texte de 

sociologie 

Prezentare, discuții 2 ore 



7. Prezentări și discuții pe marginea unor texte de 

sociologie 

Prezentare, discuții 2 ore 

8. Prezentări și discuții pe marginea unor texte de 

sociologie 

Prezentare, discuții 2 ore 

9. Desenarea și analiza hărților mentale Prezentare, discuții 2 ore 

10. Tematică posibilă: Vizionarea și discutarea 

unui film documentar despre sărăcia urbană; 

Ce este un ghetto?; Segregarea etnică în 

metropolele lumii 

Prezentare, discuții 2 ore 

11. Prezentarea și dezbaterea unor studii despre 

viața urbană din socialism, transferurile de 

populație etc. 

Prezentare, discuții 2 ore 

12. Studii de caz despre fenomene subculturale 

urbane (viața în centrele comerciale, trial bike, 

graffiti etc.) 

Prezentare, discuții 2 ore 

13. Prezentarea și dezbaterea rezultatelor 

cercetării de sociologie urbană, realizată sub 

îndrumarea cadrului didactic 

Prezentare, discuții 2 ore 

14. Recapitularea cunoștințelor Discuții 2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei este în concordanță cu materia predată în cadrul disciplinelor din țară și în 

străinătate. Abordarea interdisciplinară și cunoștințele însușite de către studenți le ajută să-și continue 

studiile în diverse direcții, cum ar fi studiile media. Aceste cunoștințe le facilitează de altfel integrare lor 

profesională.  

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs  Corectitudinea si 

completitudinea 

cunostinţelor 

 Coerenţa logică 

 Gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate 

 Criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

constiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Test de verificare a 

cunoștințelor 

 

Examen final (scris) 

 

 

20% 

 

 

30% 

10.5 Seminar  Prezență (cel puțin 7 

prezențe) 

 Calitatea întrebărilor 

și răspunsurilor 

formulate în cadrul 

discuțiilor 

 Conţinutul, stilul, 

puterea explicativă al 

eseului (analiză de 

reclamă) 

Activitate în cadrul 

seminariilor, participarea 

la discuții 

 

Prezentare individuală 

 

Activitate în cadrul 

proiectului de cercetare 

15% 

 

 

 

20% 

 

15% 

10.6 Standard minim de performanţă: 

 7 prezențe la seminar pentru intrarea în examen 

 Nota 5 din 10 pentru trecerea examenului, conform modalității de calcul a notei finale în funcție 

de notele realizate la curs și seminar 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 



 

11 septembrie 2017 

 

……………………………….        

  

        ……………………………… 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

……………………………..  ………………………..  


