
FIŞA DISCIPLINEI
1
 

 
 

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 Sociologia managementului SOC2214/SOC3207 

2.2 Titularul activităţii de curs   Lect. Dr. Gál Katalin 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

  Lect. Dr. Gál Katalin 

2.4 Anul de studiu II/III 

2.5 Semestrul II 

2.6 Tipul de evaluare  Verificare pe parcurs 

2.7 Regimul disciplinei   Disciplină de specialitate / opțional 

 

3. Timpul total estimat 

 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport 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  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 

 Elaborarea si interpretarea diagnozei sociale pe baza terminologiei, metodelor si 

 paradigmelor specifice; 

 Interpretarea realității sociale prin aplicarea cunoștințelor fundamentale; 

 Realizarea diagnozei sociale in raport cu problemele comunitarilor umane si 

analiza politicilor publice; 

 Evaluarea critic-constructiva a modalităților de construire si aplicare a diagnozei 

sociale; 

 Implementarea diferitelor strategii metodologice de diagnoza adecvate dinamicii 

sociale. 

Competenţe 
Transversale 

 Dezvoltarea capacităţii de analiză a fenomenelor sociale , a modalității de 

desfășurare a acestora în vederea înțelegerii mecanismelor ce determină 

stabilitatea socială.  

 Respectarea normelor etice, responsabilitate în exercitarea profesiei de sociolog 

 Tehnici de comunicare în diferite grupuri și organizații 

 Competențe de utilizare a principalelor surse de informații, tehnologii de 

comunicare în limba română, maghiară, engleză 

 
 

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

Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi operaţionale în domeniul managementului 

aplicate în sociologie: cunoaşterea principalelor categorii ale managementului,  

utilizarea corectă şi sigură a conceptelor specifice disciplinei, aprecierea 

corectă a relaţiilor.  

7.2 Obiectivele specifice - să diferenţieze între principalele paradigme teoretice ale disciplinei; 

- să interpreteze într-un mod adecvat principalele categorii 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1. Sociologia managementului ca știință: 
sociologia managementului, conceptul și 

motivele apariției acestuia. Obiect, subiect și 

metode de sociologie a managementului. 

Probleme, funcții și principii ale sociologiei 

managementului. 

            

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

4 

2. Management, ca relație socială: definiții, 

abordările școlilor de management, abordări 

complementare 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

4 

3. Leadership Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 

4. Echipa și grupul în management: 

dimensiunea, compoziția și formarea echipei; 

Tipuri de echipe; Dezvoltarea grupului; Grupuri 

dinamice; Comunicarea în grup; Managementul 

conflictelor . 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

4 

 



SEMINAR Metode de predare Observaţii 

5. Sociologia managementului ca știință: 
sociologia managementului, conceptul și 

motivele apariției acestuia. Obiect, subiect și 

metode de sociologie a managementului. 

Probleme, funcții și principii ale sociologiei 

managementului. 

            

 

 Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii, prelegere orală cu secţiuni 

interactive, expunerea interactivă  

1 

6. Management, ca relație socială: definiții, 

abordările școlilor de management, abordări 

complementare 

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii, prelegere orală cu secţiuni 

interactive, expunerea interactivă 

1 

7. Leadership Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii, prelegere orală cu secţiuni 

interactive, expunerea interactivă 

1 

8. Echipa și grupul în management: 

dimensiunea, compoziția și formarea echipei; 

Tipuri de echipe; Dezvoltarea grupului; Grupuri 

dinamice; Comunicarea în grup; Managementul 

conflictelor . 

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii, prelegere orală cu secţiuni 

interactive, expunerea interactivă 

1 

 

 

Bibliografie: 

 

 Preda, Marin (2006) Comportament organizațional Iași, Polirom 

 Domokos Ernő (1999) Menedzsment tegnap, ma, holnap: Management yesterday, today, 

tomorrow Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács 

 Perrow, Charles (1994) Szervezetszociológia Osiris – Századvég, Budapest 

 Vlăsceanu, Mihaela (2003) Organizații și comportament organizațional Teora, București 

 Alex Preda: Introducere în sociologia piețelor, Editura Polirom, 2009 

 Poór József: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment, CompleX, 2009 

 

 

 
 

 

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 

Verificare pe parcurs / 

teste scrise 

50% 



specialitate; 

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

 

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. 

Participare activă la 

seminarii 

  50% 
   

   

10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie 

 
 

Data completării 

10.09.2017 

Semnătura titularului de curs 

Lect. Dr. Gál Katalin 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. Dr. Gál Katalin 
 
………………… 

 
……………………………….        

         ……………………………… 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  

 

 

 

  

 

 


