
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Științe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Științe sociale 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie / Licențiat în sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Psihosociologia sănătății (SOC2109 / SOC3109) 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. univ. Dr. Székedi Levente 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar 

Lect. univ. Dr. Székedi Levente 

2.4 Anul de studiu II sau III 

2.5 Semestrul 3 sau 5 

2.6 Tipul de evaluare Verificare pe parcurs 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină de specialitate, opțională 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Examinări: colocviu inclus în orele de predare - 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii 

 

4.1 de curriculum  Cunoașterea metodelor fundamentale ale cercetării sociologice 

 Cunoștințe de bază în demografie (natalitate, mortalitate etc.) 

 Competenţe de bază în prelucrare statistică 

 Cunoștințe elementare de psihologie și psihologie socială 

4.2 de competenţe  Cunoașterea limbii engleze consituie un avantaj. Statisticile internaționale, o 

parte din literatura de specialitate sunt în engleză. 

 Cunoştinţe generale fundamentale în domeniul culturii şi a literaturii 

(necesare pentru discuţiile privind reprezentările metaforice ale bolilor etc.) 

 Sensbilitate socială 

 



5. Condiţii 

 

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

conexiune internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector, 

conexiune internet 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesionale 
 Lărgirea capacităţii de diagnostizare a problemelor sociale (relaţia situaţie socială – 

stare de sănătate etc.) 

 Abilitate de interpretare date de epidemiologie (socială) 

 Extinderea cunoştinţelor în ceea ce priveşte problematica devianţei sociale (stigma 

şi bolile mentale etc.) 

 Completare cunoştinţelor despre stilul de viaţă şi efectele lui 

 Asimilarea unor cunoştinţe teoretico-metodologice necesare analizei politicilor şi 

ale sistemelor de sănătate 

Competenţe 

transversale 
 Utilizarea eficientă a surselor de informaţie profesională (internet), în limbile 

maghiară, română şi engleză 

 Dezvoltarea unei abordări moderne a conceptului de sănătate şi boală 

 Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu aspupra sistemului de sănătate 

 Dezvoltarea sensibilităţii sociale (în principal în domeniul sesizării inegalităţilor 

sociale) 

 

7. Obiectivele disciplinei 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Studenţii vor cunoaşte istoria şi evoluţia sociologiei medicale, etapele 

evoluţiei reprezentărilor laice şi ştiinţifice despre sănătate şi boală, erele 

epidemiologice. Incursiunea metodologică în domeniul empiric va include 

definirea unor indicatori statistici. Cunoaşterea factorii de influenţă şi de risc 

asupra stării de sănătate constituie o iniţiere în discuţiile ulterioare despre 

relaţia sănătate-stil de viaţă, cauzele şi consecinţele bolilor de civilizaţie. Vom 

analiza relaţia medic-pacient şi vom discuta despre problematica comunicării 

în practica medicală. Cunoaşterea funcţionării instituţiilor medicale va 

cuprinde şi conceptele despre sistemul de asigurări, dar vom analiza şi 

neajunsurile sistemului, cum ar fi problemele de eficienţă, calitate şi plăţile 

informale. 

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea cadrului teoretic fundamental al sociologiei medicale 

 Asimilarea cunoştinţelor legate abordările conceptelor de sănătate şi 

boală 

 Cunoaştere celor mai importanţi indicatori de sănătate (includival 

modalitatăţile de calcul, aplicarea lor) 

 Cunoaşterea determinanţilor stării de sănătate 

 Cunoaşterea şi înţelegerea raporturilor între realitatea socială şi starea 

de sănătatea (sănătate şi mod de viaţă, inegalitatea socială şi 

distribuţia problemelor de sănătate etc.) 

 Însuşirea unei viziuni de ansamblu asupra sistemului de sănătate 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Obiectul sociologiei medicale, locul disciplinei în 

ştiinţele sociale 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

2. Starea de sănătate în istorie, ere epidemiologice. 

Evoluţia conceptului de sănătate şi boală 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

3. Determinanţii socio-culturali a stării de sănătate Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

4. Indicatorii stării de sănătate: mortalitate, 

morbiditate, speranţa de viaţă, incidenţă, prevalenţă. 

Fenomene demografice şi starea de sănătate. Situaţia 

în Europa, Europa de Est şi România 

 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

5. Structură socială şi stare de sănătate. Inegalităţile 

sociale reprezentate în distribuţia afecţiunilor I. 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

6. Structură socială şi stare de sănătate. Inegalităţile 

sociale reprezentate în distribuţia afecţiunilor II. 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

7. Stil de viaţă şi stare de sănătate. Tabagism, 

alcoolism, consumul de droguri, stresul, work-

alcoholism, dependenţa de calculatoare şi internet, 

probleme ocupaţionale I. 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

8. Stil de viaţă şi stare de sănătate. Tabagism, 

alcoolism, consumul de droguri, stresul, work-

alcoholism, dependenţa de calculatoare şi internet, 

probleme ocupaţionale II. 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

9. Profesiunea, ocupaţia şi vocaţia de medic. Statutul, 

rolul şi prestigiul medicului în societate 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

10. Relaţia medic-pacient. Roluri şi modele (consens, 

conflict). Drepturile şi obligaţiunile pacientului 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

11. Tratamente laice, ocazionale şi alternative. 

Ambulatoriul şi staţionarul. Spitalul 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

12. Sisteme de sănătate, comparaţia sistemelor de 

sănătate. Componenţii sistemului de sănătate. 

Asigurările de sănătate. Piaţa serviciilor de sănătate 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

13. Prevenţia. Educaţia pentru sănătate, promovarea 

sănătaţii. Programe naţionale şi proiecte 

internaţionale 

Prelegere interactivă, asistată 

de calculator, videoproiector 

1 oră 

14. Colocviu Discuţii 1 

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Ideile de boală şi sănătate în gândirea umană Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

2. Epidemii şi pandemii în antichitate, evul mediu şi 

secolul al XIX-lea. Ciuma, holera, tuberculoza 

Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

3. Starea de sănătate, mediul înconjurător şi alţi Prezentare de către studenţi, 1 oră 



8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

factori de risc discuţii 

4. Probleme legate de scăderea natalităţii şi 

îmbătrânirea populaţiei 

Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

5. Vârsta, sexul şi starea de sănătate Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

6. Grupuri marginale, grupuri cu factori de risc 

crescut, stare de sănătate şi rasă, etnicitate 

Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

7. Consumul de tutun, impact mondial, strategii de 

abandonare 

Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

8. Alcoolism şi consumul de droguri în rândul 

copiilor şi adolescenţilor 

Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

9. Schimbarea statutului de medic în istorie, 

reprezentare medicului în literatură şi artă 

Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

10. Drepturile pacientului şi afirmarea acestora în 

societăţile cu rol de medic tip paternal 

Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

11. Reprezentarea medicului şi lucrătorilor din 

spitale în seriale şi telenovele 

Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

12. Fenomenul plăţilor informale, demersuri pentru 

diminuarea corupţiei în sistemul de sănătate 

Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

13. Calendarul sănătăţii şi semnificaţia lui Prezentare de către studenţi, 

discuţii 

1 oră 

14. Colocviu Discuţii 1 

 

Bibliografie 

 

Bibliografie obligatorie (cărţi disponibile în biblioteca universităţii) 
 

Albert-Lőrincz, Enikő: Önpusztító lázadás [Revolta auto-destructivă]. Editura Scientia, Cluj, 2004, 

Dési, Illés dr. (szerk.): Népegészségtan [Sănătate publică]. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2001. 

Goffman, Erving: Aziluri. Editura Polirom, Iași, 2004. 

Pikó, Bettina: Orvosi szociológia [Sociologie medicală]. Medicina Kiadó, Budapest, 2006. 

Rotariu, Traian: Demografie și sociologia populației. Editura Polirom, București, 2003. 

Spielmann, József: Betegség, orvoslás, társadalom. Az orvosi szociológia vázlata. [Sănătate, medicină, 

societate. Schiţa sociologiei medicale] Kriterion Kiadó, Bukarest, 1984. 

Zinberg, Norman E.: Függőség és kontroll. Drog, egyén, társadalom. [Dependenţă şi control. Drog, 

individ, societate] Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2005. 

 

Bibliografie opţională (cărţi disponibile în biblioteca universităţii) 
 

Ádám, György: Az orvosi hálapénz Magyarárszágon [Plăţile informale în sistemul de sănătate din 

Ungaria]. Magvető Kiadó, Budapest, 1986. 

Albert-Lőrincz, Enikő: Önpusztító lázadás [Revolta auto-destructivă]. Editura Scientia, Cluj, 2004, 

Giddens, Anthony: Szociológia [Sociologie]. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 

Killinger, Barbara: Munkamániások. Szalonképes szenvedélybetegek [Dependenţii de muncă]. 

Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest, 2006. 

Losonczi, Ágnes: A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben [Anatomia aservirii în sectorul de 

sănătate]. Magvető Kiadó, Budapest, 1986. 



Patai Klára, Dr.: Szenvedélybetegségek [Dependenţe]. Glaxo Kft.-2Zsiráf Kft., Budapest, 1994. 

Rácz József (szerk.): Az addikció mintázatai [Patternurile adicţiei]. Új Mandátum, Budapest, 2002. 

Veres Valér: Demográfia és népességszociológia [Demografie şi sociologia populaţiei]. Presa 

Universitară Clujeană, Cluj, 2006. 

 

Bibliografie opţională (alte cărţi) 
 

Lupu Iustin – Zanc Ioan: Sociologie medicală. Editura Polirom, Iaşi, 1999. 

Sontag, Susan: A betegség, mint metafóra [Boala, ca metaforă]. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1983. 

Sontag, Susan: Az AIDS és metafóriái [AIDS-ul şi metaforele sale]. Európa Könyvkiadó, Budapest, 

1990. 

Szántó Zsuzsa – Susánszky Éva (szerk.): Orvosi szociológia [Sociologie medicală]. Semmelweis Kiadó, 

Budapest, 2002. 

 

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 practică în alte centre universitare din 

țară și din străinătate.  

 Cunoştinţele de sociologie medicală (sociologia sănătăţii) cresc angajabiliatea absolvenţilor de 

sociologie, prin însuşire aparatului teoretic şi metodologic necesar efectuarea diverselor analize 

socio-economice privind sistemul de sănătate. Astfel sociologii se pot angaja la in insitituţii de 

sănătate, ONG-uri de profil etc. 

 Cunoştinţele legate de factorii de risc şi a modalităţilor de prevenţie pot fi valorificare în 

campaniile de prevenţie şi în programele de educare pentru sănătate şi promovarea sănătăţii. 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs  Corectitudinea si 

completitudinea 

cunostinţelor 

 Coerenţa logică 

 Gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate 

 Criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

constiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

 Capacitate analitică, 

gândire în structură 

Verificare pe parcurs 

(teste, întrebări) 

 

 

70% 

 

 

10.5 Seminar  Capacitatea de a 

opera cu cunostinţele 

asimilate 

 Capacitatea de 

aplicare în practică 

 Criterii ce vizeaza 

Activitate în cadrul 

seminariilor 

 

Calitatea prezentărilor 

15% 

 

 

15% 



Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

aspectele atitudinale: 

constiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

10.6 Standard minim de performanţă: Cunoașterea elementelor fundamentale de teorie şi metodologie, 

prezentarea curentelor/conceptelor majore în sociologia medicală, folosirea adecvată a terminologiei. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

11 septembrie 2017 

 

……………………………….        

  

        ……………………………… 

 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

……………………………..  ………………………..  


