
 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 globalizării SOC 3203 

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

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

  Lect.Dr. Gyorbiro Andras Csaba 

2.4 Anul de studiu III 

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 care curs 2 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care curs 28 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 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi…    2 

3.7 Total ore studiu individual 27 

3.8 Total ore pesemestru 69 

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, 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 

- înţelegerea semnificaţiilor multiple a contactelor şi interacţiunilor culturale contemporane în 

contextul cooperării şi dezvoltării regionale şi a integrării europene a României 

 

Competenţe 
Transversale 

- dezvoltarea capacităţii studenţilor de a concepe şi implementa proiecte de dezvoltare 

regională bazate pe respectul şi cultivarea identităţii culturale şi a multiculturalismului 

 

 

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

- familiarizarea studenţilor cu problematica globalizării  

-  

7.2 Obiectivele specifice - evidenţierea efectelor globalizării asupra comunicării interculturale  

 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 
1.Globalizarea: definiţii, interpretări, teorii  

             

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

2. Globalizare, dezvoltare economică şi comunicare 

interculturală  
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

3. Stat naţional, globalizare, interculturalitate  Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

4. Globalizarea informaţională şi comunicarea 

interculturală  
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

5.Globalizare, comunicare şi identitate locală   
 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

6.Globalizare, comunicare  şi identitate etnică  Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

 
7.Comunicare interculturală în regiunile transfrontaliere 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore 

8.Caz de studiu: judetele Bihor-Hajdu Bihar. 

 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

2 ore 

9. Rolul mass mediei în cadrul procesului de globalizare Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

2 ore 



10. Mass media internationalizate, efectul presei 

electronice. 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

2 ore 

11. Globalizare şi comunicare în mediul rural şi mediul 

urban          
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

2 ore 

12. Conflictul cultural urban-rural pe plan global 

 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

2 ore 

13.Integrare europeană şi comunicare interculturală Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

2 ore 

14. Uniunea Europeană și comunicarea interculturală din 

perspectiva globalizării 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

2 ore 

 
SEMINAR   

 
1.  Globalizarea: definiţii, interpretări, teorii 

 

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

1 ora 

2.Globalizare, dezvoltare economică şi comunicare 

 interculturală  

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

1 ora 

3. Stat naţional, globalizare, interculturalitate  Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

1 ora 

4. Globalizarea informaţională şi comunicarea 

interculturală  

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

1 ora 

5.Globalizare, comunicare şi identitate locală  Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

1 ora 

6.Globalizare, comunicare  şi identitate etnică  Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

1 ora 

7.Comunicare interculturală în regiunile transfrontaliere Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii 

1 ora 

8.Caz de studiu: judetele Bihor-Hajdu Bihar. 

 
Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii 

1 ora 

9. Rolul mass mediei în cadrul procesului de globalizare Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii 

1 ora 



10. Mass media internationalizate, efectul presei electronice. 

 
Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii 

1 ora 

11. Globalizare şi comunicare în mediul rural şi mediul 

urban          
Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii 

1 ora 

12. Conflictul cultural urban-rural pe plan global 

 
Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii 

1 ora 

13.Integrare europeană şi comunicare interculturală  Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii 

1 ora 

14. Uniunea Europeană și comunicarea interculturală din 

perspectiva globalizării 

 

Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii  

1 ora 
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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;  

Examen scris 50% 



 - coerenţa logică;  

 - gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

 -criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

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 

15.09.2017 

Lect.Univ.Dr.Gyorbiro Andras Semnătura titularului de seminar 

Asist.Univ. Drd. Gyorbiro Andras 

Csaba  
………………… 

 
……………………………….        

         ……………………………… 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  

 

 

 

  

 

 


