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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 Informatică aplicată în științe socio-umane 

2.2 Titularul activităţii de curs   - 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Dr. Gál Katalin 

2.4 Anul de studiu I 

2.5 Semestrul I 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină de specialitate – Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 15 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 
 

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  Sală de curs, videoproiector, laptop 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator, dotată corespunzător: calculatoare, 

legătură la Internet 

  

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 

 Proiectarea  şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în 

organizații şi comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.; 

 Diagnoza mediului organizațional, gestionarea sistemelor de date sociale; 

 Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate 

 Gestionarea sistemelor de date sociale 

 Descrierea procedurilor si aplicațiilor software specifice administrării bazelor de date 

construite cu indicatori sociali 

 Utilizarea procedurilor si soft-urilor specifice sistemelor de informații bazate pe indicatori 

sociali în scopul explicării si interpretării unor variate tipuri de concepte, situații și procese 

Competenţe 
Transversale 

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

personală față de rezultat pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică 

profesională 

 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

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

 Utilizarea eficiente a surselor informaționale si a resurselor de comunicare si formare 

profesionala asistata (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, 

cursuri on line etc.) atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație 

internațională 

 
 

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

Obiectivul principal al disciplinei este ca studenţii să însuşească competențe 

privind folosirea unor programe precum Microsoft Word, Excel, Power Point.  

7.2 Obiectivele specifice Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu principiile de utilizare a 

calculatoarelor şi modalitatea de lucru cu sistemul de operare Windows.  

Sunt incluse noţiuni generale şi specifice despre modalitatea de utilizare a 

sistemului de operare mai sus menționat şi a principalelor aplicaţii din 

pachetul Office – Word (procesare de texte, grafică), Excel (calcul 

tabelar/statistic, grafică), Power Point (prezentare). 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Protecţia muncii, prezentarea rețelei de 

calculatoare a laboratorului de informatica şi 

a modului de conectare în reţea, utilizarea 

tastaturii unui calculator, utilizare sistem de 

operare Windows, utilizarea fișierelor în 

cadrul unui program, căutare fişiere şi 

regăsire informaţii;  copiere, mutare, 

selectare fişiere, operaţii de decupare şi lipire  

  

 

Exerciţiul, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

4 



2. Word - elementele ferestrei aplicaţiei Word; 

meniuri rapide; bara de instrumente – 

accesare rapidă comenzi; editare primară - 

tastare text, inserare  text; căutare şi înlocuire 

text, paginare, note de subsol şi de final, 

instrumente de verificare; deschidere, 

salvare, tipărire document, împărţirea 

textului în coloane  

Exerciţiul, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

4 

3. Word – utilizare tabele, stabilire format text  

/caractere, paragrafe, formatare şi sortare 

liste, utilizare şabloane document; stabilire 

automată format şi stiluri; machete; 

importarea şi crearea de imagini şi grafice  

 

Exerciţiul, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

4 

4. Word - gestiunea şi conversia fişierelor, 

inserare ecuaţii, grafice & elemente grafice 

predefinite 

Exerciţiul, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

4 

5. Excel - utilizare noţiuni de bază; editare, 

formatare text & tabele, utilizare baze de 

date, realizare operaţii de sortare & filtrare; 

reprezentări grafice  

Exerciţiul, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

4 

6. Excel – inserare şi utilizare formule de 

calcul, inserare grafice & imagini, 

imprimare, inserare şi utilizare tabele pivot  

Exerciţiul, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

4 

7. Power Point - noţiuni generale, utilizare 

operaţii specifice & machete de prezentare 

predefinite, salvare şi deschidere prezentare, 

redarea prezentării create, utilizare casetă 

text & formatare text, inserare tabele, 

imagini & grafice în prezentare; 

implementare  şi redare prezentare avansată 

specifică domeniului 

 

 

Exerciţiul, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

4 

 

Bibliografie 
 

1. Bártfai Barnabás, Budavári Oszkár, Adatbázis-kezelés : [dBase III+, Excel, Access], BBTE, 

Budapest, 2000 

2. Cristina Perhinschi, Petronela Ilucă, MS Word simplu şi eficient : un ghid practic şi uşor de 

folosit, Editura Polirom, Iaşi, 2001 

3. Mircea Băduţ , Informatica pentru manageri, Editura teora, Bucureşti, 1995  

4. Magyari Tivadar: Adatfelvételi módszerek a társadalomkutatásban, Presa Universitară Clujeană, 

2005 

5. Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi, 2003  

  

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 țară 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    

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. 

Testarea periodică prin 

lucruri de control 

Participare activă la 

seminarii 

 

Examen scris 

40 
 
 
10% 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă: cunoașterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea 

unei aplicaţii simple.  

 
 

 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. Dr. Gál Katalin 
 
24.09.2017. 

 
……………………………….        

          

……………………………… 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..                                                          conf. univ. dr. Albert-Lőrincz Csanád  

 

 ………………………..  


