
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 Introducere în sociologie SOC1101 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. univ. Dr. Győrbiró András 

2.3 Titularul activităţii de seminar Lect. Univ. Dr. Győrbiró András 

2.4 Anul de studiu I. 

2.5 Semestrul I. 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care 3.2 curs 

Ebből előadás 

2 3.3 seminar/laborator  

Ebből szeminárium 

0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 

Előad. 

28 3.6 seminar/laborator 

Szemin. 

0 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  28 

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

További könyvtári dokum. 

20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 

Tutoriat 10 

Examinări  2 

Alte activităţi…    

3.7 Total ore studiu individual 80 

3.8 Total ore pe semestru 80 

3.9 Numărul de credite   3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  -  

4.2 de competenţe  Cunoștințe de cultură generală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

  
 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  - 

 

  



6. Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe 

profesionale  

Cunoaştere şi înţelegere  

• Cunoaşterea din punct de vedere ştiinţific a vieţii sociale  

• Cunoaşterea mecanismelor ce stau la baza funcţionării societăţii, a coeziunii 

sociale. 

Explicare si interpretare  

• Disciplina oferă posibilitatea interpretării unor acţiuni sociale rod al voinţei unor 

actori sociali foarte diverşi (indivizi, instituţii, state, naţiuni) 

 
Competenţe 

transversale 

 

Instrumental – aplicative  

• Prin instrumentele şi tehnici specifice de analiză (sondaje, chestionare, focus 

grupuri) se oferă posibilitatea înţelegerii şi interpretării unor vaste procese sociale cum 

ar fi cele implicate de acţiunile politice, culturale, militare ale actorilor social 

Atitudinale  

• implicarea in dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de disciplină 

• dezvoltarea  propriei cariere profesionale 

 • angajarea în relaţii de parteneriat cu alte instituţii şi persoane pentru cunoaşterea 

unor varii procese şi fenomene sociale 

 

7. Obiectivele disciplinei  
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

 - Familiarizarea studenţilor cu temele, conceptele şi teoriile de bază ale 

sociologiei, aşezarea fundamentelor limbajului de specialitate. Familiarizarea 

cu perspectiva analitică specifică ştiinţelor socio-umane (în particular a 

sociologiei).  

 - Dobândirea unei perspective sistemice asupra societăţii şi înţelegerea 

interdependenţelor dintre subsistemele ei. Dezvăluirea dimensiunii sociale a 

fiinţei umane şi a importanţei procesului de socializare. 

 

  

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare  Observaţii 

Észrevételek 1. Introducere. Contextul sociologic şi ideatic al 

apariţiei sociologiei ca disciplină distinctă. 

Particularităţile sociologiei ca formă de cunoaştere.  

Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

2. Conceptul de cultură din perspectivă sociologică: 

dimensiuni, componente, structura legitimităţilor 

culturale, raportări la diferenţele culturale 

(etnocentrism, relativism cultural). 

Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

3. Procesul socializării: Ciclul vital şi vârstele sociale. 

Învăţarea socială. Integrare sistemică şi integrare 

socială.  

Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

4. Fazele şi agenţii socializării. Familia şi şcoala ca 

agenţi ai socializării.  

Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

5. Introducere în sociologia familiei. Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 



6. Status şi rol.  Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

7. Acţiunea socială.  Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

8. Responsabilitatea socială.  Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

9. Educaţia - funcţie eminamente socială. Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

10. Dinamica societăţii. Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

11. Faptele şi procesele sociale.  Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

12. Structura socială I. Diferenţiere orizontală şi 

verticală. Diviziunea muncii şi inegalităţile 

structurale. 

Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

13. Structura socială II. Stratificarea socială. Forme 

istorice. Concepte şi teorii de bază. Modele ale 

stratificării. 

Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 

14. Recapitulare Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea 

2 ore 
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Iaşi : Polirom, 2003. 

 

 Bădescu Gabriel Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale / Traian Rotariu, Gabriel Bădescu, 

Irina Culic.-Iaşi : Polirom, 1999. 

 
  

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  Criterii de evaluare  

 

Metode de evaluare 

 

 Pondere din nota 

finală  



Curs - corectitudinea si  

completitudinea  

cunostinţelor; 

- coerenţa logică; 

- gradul de asimilare a  

limbajului de specialitate; 

 

Evaluare scrisă (finală în  

sesiunea de examene): 

- Expunerea liberă a  

studentului; 

- Conversaţia de evaluare; 

- Chestionare orală. 

90% 

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale:  

conștiinciozitatea,  

interesul pentru studiu  

individual. 

Participarea activă la cursuri   10% 

Standard minim de performanţă: cunoasterea elementelor fundamentale de teorie și a fenomenelor 

sociale. 

  

Data completării 

15.09.2019 

Semnătura titularului de curs  

 

 

 

……………………………….        

 

 

 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

……………………………..  ………………………..  


