
FIŞA DISCIPLINEI
1
 

 
 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și 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 Sociologia religiilor SOC3204 

2.2 Titularul activităţii de curs   Gyorbiro Andras 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Gyorbiro Andras 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul II 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DS - OBLIGATORIE 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care curs 2 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care curs 28 seminar/laborator 14 

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 5 

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

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi…    2 

3.7 Total ore studiu individual 27 

3.8 Total ore pesemestru 69 

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 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
 Profesionale 

- Dezvoltarea modului de analiza  a perceperii si intelegerii functionarii religiei: institutii 
religioase, credinte religioase, obiceiuri, traditii in societate 

 

Competenţe 
Transversale 

- Intelegerea modului de schimbare a functiilor religiei si a organizatiilor religioase    in diverse 
forme de societati 

 

 

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

- Cursul oferă informaşii în vederea  formării unei imagini de ansamblu  asupra 
evoluţiei găndiri sociologice referitoare la domeniul religiei despre formele şi 
structurile religioase despre funcţiile religiei în societate precum şi despre 
modalitatea prin care aceste forme şi funcţii suferă influenţa schimbări sociale. 

7.2 Obiectivele specifice Intelegerea schimbarilor structurale si functionale la care este supusa religia  , 

secularizarea si efectele pe termen lung si mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1.Introducere. Problematica actuală a sociologiei 

religiilor. 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

.Cadrul epistemologic. 

2.1 Statutul ştiinţific al sociologiei religiilor. 

Ateismul metodologic. 

2.2Obiectul sociologiei religiilor 

2.3 Conceptul de religie în perpectivă sociologică 

 

2.3 Conceptul de religie în perpectivă sociologică 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

 
 
2 ore 
 
3 ore 
 
3 ore 

3 Religie şi societate în teoriile  clasice ale 

sociologiei. 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

        
       3 ore 

3.1.Religie şi bunăstare socială (Saint Simon) 

3.2Religie şi coeziune socială (E.Durkheim) 

3.3.Religie şi raţionalitate (Max Weber) 

3.4.Religie şi ideologie   (Karl Marx). 

 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

     2 ore 
 
    2 ore 
 
    2 ore 
 
    2 ore 

4. Religie şi contemporaneitate. Fenomenul de 

secularizare 

 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

      2 ore 

4.1. Perspectiva raţionalistă şi funcţionalistă a 

secularizării. 

4.2.Secularizarea ca proces natural de evoluţie 

socială. 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

 
 
3 ore 

4.3.Perspectiva secularizării în sensul naturii 

fenomenului religios. 

4.4.Secularizarea politică. 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

 
 
2 ore 

           
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Activitățile de seminar  se vor axa pe tematica 

discutată la curs. Studenții vor elabora și vor susține 

referate  în tematica cursului,  după care vor urma 
dezbateri. 

prezentări de referate și 

discuții 
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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 vizeaza 

aspectele atitudinale: 

Examen scris 50% 



conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

10.5 Seminar - capacitatea de a opera 

cu cunoștinţele 

asimilate;  

- capacitatea de aplicare   

în practică;  

- criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual. 

Testarea periodică prin 

lucruri de control 

Participare activă la 

seminarii 

  40% 
   

  10%                                                                    

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 

 
……………………………..  ………………………..  

 

 

 

  

 

 


