
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Ştiinţe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Stiinte 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 Practica de specialitate SOC2101 

2.2 Titularul activităţii de curs  

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Lect. Univ. Dr. Belényi Emese-Hajnalka 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul I 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei DD Disciplină de domeniu 

 

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 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi: Consultații… 2 

3.7 Total ore studiu individual 28 

3.8 Total ore pesemestru 56 

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  
 Videoproiector, Conexiune 

internet  
 

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

  
6. Competenţe specifice acumulate 

 



Competenţe 
profesionale 

Dezvoltarea competentelor de cercetare si practica de teren 

Competenţe 
transversale 

Dezvoltarea abilităţi de comunicare orală şi scrisă, aprofundarea metodelor de 

documentare; 

cunoasterea si utilizarea metodelor si tehnicilor sociologice; 

•studiaza, folosind aceste metode: comportamentul grupurilor umane (familii, cupluri, 
echipe, bande, comunitati, guverne si societati), dezvoltarea si structura grupurilor, a 
modelelor de conduita; 

•studiaza si ofera solutii (pe baza cercetarii) pentru problemele legate de interactiunea 
sociala dintre diferite domenii si institutii (drept, politica, econmie, cultura, educatie, 
religie); 

•investigheaza cauzele diferitelor fenomene, conflicte si miscari sociale 

•descopera si experimenteaza metode si tehnici noi de cercetare a vietii sociale; 

•analizeaza date, identifica tendinte, interpreteaza rezultatele cercetarilor in scopul 
completarii si imbogatirii informatiei sociologice de ansamblu; 

•elaboreaza studii de diagnoza si prognoza referitoare la starea sociala si la evolutia 
diferitelor organizatii, institutii, grupuri sau comunitati sociale; 

•poate fi consilierul factorilor de decizie pentru fundamentarea unor hotarari in rezolvarea 
unor probleme sociale de interes national sau local. 
 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Practica ofera posibilitatea confruntarii cu practica directa din domeniul 

cercetarii sociale. 

 

7.2 Obiectivele specifice O atenţie specială este acordată prezentării modalităţii de elaborare 

planului de cercetare si utilizarii technicilor de culegerea datelor si 

prelucrare. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 
8.2 Seminar/practica Metode aplicate Observaţii 

Pregătirea studenților pentru locurile de practică, 

familiarizarea lor cu specificul activității practice 

sociale 

Prezentare videoproiector, 

frontala 

   2 ore 
Se desfășoară la 
sediul 
universității 



Efectuarea unor stagii individuale de practică de câte 

trei săptămâni, în grupe de câte 5-6 studenți, prin 

rotație, la următoarele insituții : AJOFM (Agentie 

Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca) – Bihor, 

Ispectoratul Scolar Judetean Bihor,  Fundatia Diakonia,  

ASCO – Bihor, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Bihor, Complexul de Servicii 

Comunitare Plopii Fără Soț, Organizația Caritas, etc. 

Implicarea studenților în 

activitățile din instituții, 

observarea activităților cu 

beneficiarii și participare 

efectivă la aceste activități, 

în colaborare cu specialiștii 

din insituții 

12 ore 
 
 
Se desfășoară la 
sediul 
insituțiilor  

Discutarea experienței de teren, predarea si  evaluarea 

rapoartelor de practică 

Activitate frontală cu utilizarea 

metodelor interactive 

Se desfășoară la 

sediul 

universității 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei ajută studentul să insuseasca technicile de cercetare 
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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 Prezență la institutii 

 

 100% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoașterea sistemului de protecție a șomerilor, sistemul de protectie a copilului, a diferitelor moduri de 

evaluarea 



 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15.09.2017 
 

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

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


