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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   Metode calitative de cercetare sociologică SOC2203 

2.2 Titularul activităţii de curs   Prof. univ. Dr. Szilágyi Georgina 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Prof. Univ. Dr. Szilágyi Georgina 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul 2. 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DS – Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi…    2 

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pesemestru 56 

3.9 Numărul de credite 5 
 

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, laptop 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Videoproiector, laptop 

 

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 

 Identificare, culegere de informaţii, documentare, evaluare ai înregistrare a 

informaţiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor 

sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar şi societal 

 Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale 

excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii) 

Explicarea a celor ce se înţelege prin obiectivitate şi obiectivare a cunoaşterii. 

Explicitarea raportului dintre o temă (întrebare) de interes social şi o temă  

(întrebare) de cercetare. 

Enunţarea şi explicitarea particularităţilor datelor calitative, prin comparaţie cu  

datele cantitative şi cu datele cunoaşterii de simţ comun. 

Enunţarea şi descrierea succinta însuşirilor specifice cercetătorului calitativ 

 
Competenţe 
Transversale 

 Să arate în ce constă specificul interviului calitativ. 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere 

ierahice la nivel intra- si interorganizaţional 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor şi 

modalităţilor de dezvoltare personala şi profesională în scopul inserţiei şi adaptării la 

cerinţele pieţei muncii 

 

  

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

Disciplina îşi propune realizarea unei imagini asupra metodelor şi tehnicilor 

de cercetare sociologice, indispensabile sociologilor. Studenţii au posibilitatea 

să însuşească modalităţile de abordare explorativă a realităţii sociale. 

Totodată se familiarizează metodele şi technicile specifice investigării 

realităţii sociale, însuţind toat etapele anchetei sociologiece şi problemele 

legate de metodele de cercetare. 

 7.2 Obiectivele specifice Cursul oferă informaţii în vederea însuşirii de către studenţi  a cunoştinţelor şi 

deprinderilor de bază necesare planificării şi întreprinderii unei cercetări 

sociologice. Oferă informaţii utile despre diverse metodologii, şi technicii de 

cercetare, precum şi metode de evaluare a rezultatelor cercetării. 

  

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1.  Prezentarea generala a metodelor calitative  

Intrebări de simţ comun, întrebări de interes social 

şi întrebări de cercetare ( Silverman) 

Date de cercetare, datele cunoaşterii comune şi datele 

de cercetare Fixarea diferențelor 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

    4 ore 

4 Particularitati ale datelor calitative. Functiile 

metodelor calitative. Prezentarea metodelor 

calitative. Focus grupul  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

4 ore 

4 Experimentul  

 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

 

4 ore 



5 Analiza documentelor  

 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

 

4 ore 

6 Scalarea şi tipuri de scale  

 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

 

4 ore 

7 Tehnica sociometrică  

 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

 

4 ore 

8 Metode de analiză a datelor . Modalităţi prin 

care putem asigura caracterul etic al unei 

cercetări validitate şi fiabilitate, Credibilitate 

a cunoştinţelor 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

 

4 ore 

            
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Interviul individual şi ghidul de interviu  

 
Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

4 ore 

2. Focus grupul. Reguli ale organizării şi 

conducerii focus-grupurilor  

 

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

4 ore 

3. Analiza de conţinut. Analiza documentelor 

sociale 

 

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

4 ore 

4. Cercetarea de tip documentar  

 

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

4 ore 

5. Principii ale analizei datelor culese de pe teren  

 

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

4 ore 

6. Redactarea raportului de cercetare  

 

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

4 ore 

7. Prezentarea raportului de cercetare  Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii 

4 ore 
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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 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - corectitudinea și 

completitudinea 

cunoștinţelor;  

 - coerenţa logică;  

 - gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

 -criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar - capacitatea de a opera 

cu cunoștinţele 

asimilate;  

- capacitatea de aplicare   

în practică;  

- criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual. 

Testarea periodică prin 

lucruri de control 

Participare activă la 

seminarii 

  40% 
   

  10%                                                                    



10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie 
 

 

Data completării 

13.09.2016 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
………………… 

 
……………………………….        

         ……………………………… 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  

 

 

 

  

 

 

 

 


