
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Stiințe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Științe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii   Licență 

 
Lice

nţă  

 

 
Lice

nţă  
 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Sociologia deviantei SOC1204 

2.2 Titularul activităţii de curs   Lect. Univ.Dr. Gyorbiro Andras 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

  Dr. Gyorbiro Andras 

2.4 Anul de studiu I 

2.5 Semestrul II 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care1curs 1 1 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care14curs 14 14 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 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi: Consultații… 2 

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.8 Total ore pe semestru 28 

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, conexiune internet 
 Videoproiector, Conexiune 

internet  
 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Videoproiector, conexiune internet, dictafoane 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

 



Competenţe 
profesionale 

Cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare pentru domeniul de sociolog 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului 

Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 

sociale 

Competenţe 
transversale 

Dezvoltarea abilităţi de ]ntelegere, imterpretare a normelor, deviantei si sanc’iunilor 

Recunoaşterea situatiilor deviante,asistemului normayiv si juridic 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Să introducă pe studenţi în problematica deviantei, a sistemului normativ în 

UE și România 

7.2 Obiectivele specifice Studentul să fie capabil să utilizeze cunoștințele teoretice în diferite cazuri 

sociale 

Studentul să cunoască posibilitățile de ajutorare  a persoanelor, grupurilor 

și colectivităților  aflate în situații de risc 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Devianta si sisteme normative  Expunere interactivă 1oră 

2. Teoriile culturaliste ale comportamentului 

delincvent 

 

 

 

 

 

Expunere interactivă 2 ore 

3. Teoriile sociopatologice a dezorganizării sociale Expunere interactivă 1oră 

4. Teoriile problemelor sociale  Expunere interactivă 2 ore 

5. Teoriile structuraliste ale dvianţei 

Teoriile interacționiste ale devianței  

Expunere interactivă 1oră 

6. Socializare şi devianţă în perioada 
adolescenţei 

        Delincvenţa juvenilă  

 

Expunere interactivă 1oră 

7. Raportul frustrare –agresivitate în evoluţia 
normală a adolescentului 

       Fenomenul “copii străzii” 

 

Expunere interactivă 2 ore 

8. Sociologia comportamentului delincvent.  

 

Expunere interactivă 1oră 

9. Sociologia comportamentului alcoolic  Expunere interactivă 1oră 

10. Sociologia comportamentului suicidal  Expunere interactivă 1oră  
 
 

11. Sociologia comportamentului necroyic și al 
bolilor mentale, a consumului de droguri, 
prostituției și a devianțelor sexuale și 
alimentare 2 ore 

 

Expunere interactivă  1oră 

 



8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Referate din bibliografie – prezentare- 10 ore 

 

dezbatere, clarificare 

conceptuală 

videoproiector 

Prezentare de cazurii – prelucrare- 4 ore 

 

prezentare Videoproiector, 
dictafon 

Bibliografie 

 

- Émile Durkheim : Az öngyilkosság : szociológiai tanulmány., -Budapest : Osiris, 2003. 

 Gavriluta Nicu : Antropologie socială şi culturală, Iasi : Polirom, 2009. 

- A deviáns viselkedés szociológiája : [tanulmányok, szemelvények] / [vál., bev. Andorka Rudolf, 

Buda Béla, Cseh-Szombathy László].-Budapest : Gondolat, 1974. 

- Gerevich József és Bácskai Erika : Agresszió, öngyilkosság, addikció, Noran Libro Budapest, 

2017 

- Fekete Sándor : Deviancia és társadalom, Comenius Bt, Pecs, 2001 

- Rădulescu Sorin Sociologia crimei şi criminalităţii / Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu.-Bucuresti : 

Casa de editură şi presă Şansa, 1996. 

   

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. 

Conținutul disciplinei ajută studentul în definirea normalității și a devianței, a normelor juridice și sistem de 

sancțiuni precum și a diverselor forme de devianță. 

 

 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Prezența 70% Lucrare scrisă care 

cuprinde un test grila 

50% 

10.5 Seminar Prezență 70% 

 

Elaborare prezentare 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea sistemului de protecție a șomerilor, nota min5 ( cinci) 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15.09. 2017………… 
 

……………………………….        
         ……………………………… 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


