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R O M Â N I A 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM DIN ORADEA1)
 

PARTIUM CHRISTIAN UNIVERSITY FROM ORADEA 

SUPLIMENT LA DIPLOMĂ 
DIPLOMA SUPPLEMENT 

 2)Acest supliment însoțește diploma 
cu seria  nr.  
The Supplement is for diploma 
series  no  

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DIPLOMEI 

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE DIPLOMA 

 
Numele de familie la naştere 
Birth name(s) at birth 

 
Numele de familie după căsătorie (dacă este cazul) 
Family name(s) (after marriage) (if applicable) 

 

1.1a  1.1b   

 

Iniţiala (inițialele) prenumelui (prenumelor) tatălui / 

mamei 
Initial(s) of father's/mother's first name(s) 

 
Prenumele 

First name(s) 
 

1.2a   1.2b   

 
Data naşterii (anul/luna/zuia) 

Date of birth (year/month/day) 
 

Locul naşterii (localitatea, județul/sectorul, țara) 

Place of birth 
 

1.3a     1.3b   

 
Număr matricol 
Student enrolment number 

Cod de identificare al studentului (CNP) 
Student identification number 

Anul inmatriculării 
Year of enrolment 

 

1.4   1.5 2014  
 

2. INFORMAŢII PRIVIND CALIFICAREA 

INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

 
Denumirea calificării și (dacă este cazul) titlul acordat (după promovarea examenului de finalizare a studiilor) 

Name of qualification and (if applicable) title awarded (after passing the final examination) 
 

2.1 
SOCIOLOGIE / LICENȚIAT ÎN SOCIOLOGIE 
SOCIOLOGY / GRADUATED FROM SOCIOLOGY 

 

 
Domeniul de studii 
Field of study 

 
Programul de studii 
Program of study 

 

2.2a 
SOCIOLOGIE 
SOCIOLOGY 

2.2b 
SOCIOLOGIE 
SOCIOLOGY 

 

 
Numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care eliberează diploma 
(în limba română) 

Name and status of awarding institution  

Facultatea care organizează examenul de finalizare a studiilor 
Faculty administering the final examination 

 

2.3a 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM DIN 
ORADEA - UNIVERSITATE PRIVATĂ 
ACREDITATĂ 
PARTIUM CHRISTIAN UNIVERSITY FROM 
ORADEA - ACCREDITED PRIVATE UNIVERSITY 

2.3b 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 

 

 

Numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care a asigurat scolarizarea 

(dacă diferă de 2.3a, în limba română) 
Name and status of institution administering studies (if different from 2.3a) 

Facultatea care a asigurat școlarizarea (dacă 

diferă de 2.3b) 
Faculty administering studies (if different from 
2.3b) 

 

2.4a 
 

 
2.4b 

 

 
 

 
Limba (limbile) de studiu / examinare 

Language(s) of instruction/ examination 
 

2.5 
maghiară 
Hungarian 

 

 

3. INFORMAŢII PRIVIND NIVELUL CALIFICĂRII 
INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

 
Nivelul calificării 

Level of qualification 
 

Durata oficială a programului de studii și numărul de credite de studii 
transferabile (conform ECTS/SECT) 

Official length of the programme of study and number of ECTS/SECT credits 

 

3.1 

Studii universitare de licenţă - nivel de calificare 
6 CNC (Cadrul național al calificărilor) / CEC 
(Cadrul european al calificărilor) 
Bachelor studies - Level 6 NQF (National Qualifications 
Framework / EQF (European Qualifications Framework) 

3.2 
6 semestre, 180 credite 
6 terms, 180 credits 

 

 
Condițiile de admitere 
Access requriement(s) 

 

3.3 
50% Media de bacalaureat + 50% media materiilor de științe socio-umane 
50% average of baccalaureate + 50% of Human and Social Subject's Grade 

 

 

Anexa nr. 2.1.5.10. 
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4. INFORMAŢII PRIVIND CURRICULUMUL ŞI REZULTATELE OBŢINUTE 
INFORMATION ON THE CURRICULUM AND RESULTS GAINED 

 
Forma de învăţământ 
Mode of study 

 

4.1 
Cu frecvență 
Full time 

 

 
Rezultatele învățării asigurate prin programul de studii 
Learning outcomes of the study programme 

 

4.2 

- Realizarea unor diagnoze pe diferite dimensiuni ale vieţii sociale; Capacitatea de a elabora baze de date  
folosind instrumentele specifice sociologiei; Capacitatea de a proiecta şi a implementa o cercetare în 
ştiinţele sociale; Capacitatea de a interpreta critic rezultatele cercetărilor sociale; Capacitatea de a dezbate 
problematica socială folosind paradigmele şi conceptele sociologiei; Capacitatea de lucru în echipă; 
Însuşirea şi practicarea valorilor umanismului, toleranţei şi democraţiei; Capacitatea de elaborare şi 
implementare a unor proiecte de dezvoltare comunitatr şi a unor strategii vizând diferite categorii sociale  
- The realization of diagnoses on different dimentions; The capacity of elaborating data bases using the tools specific to 
sociology; The capacity to project and implement a research in social studies; The capacity to critically interpret the results 
of social researches; The capacity to debate social problems using the concepts and paradigms of sociolog; The capacity of 
team work; The practice of humanism tolerance and democracy values; The capacity of elaborating and implementing 
some communitary development projects and of some strategies concerning different social categories 

 

 

Detalii privind programul absolvit, calificativele/notele/creditele ECTS/SECT obţinute  
(conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr. XX / 2014) 
Programme details and the individual grades/ marks/ ECTS/SECT credits obtained  
(according to Faculty Student Records, volume no. XX / 2014) 

 

4.3 
Nr 
No. 

Denumirea disciplinei 
Subject 

3)Total ore 
Number of hours 

Nota 
Grade 

Nr. credite 
Number of 
ECTS/SECT 

credits 

 

C S, LP, P 
Sem I 
1st sem 

Sem II 
2nd sem 

Sem I 
1st sem 

Sem II 
2nd sem 

 

 
Anul I (anul universitar 2014 - 2015) 

1st year of study (2014 - 2015 academic year) 
 

 1 
Sociologie generală 
 

28 28 - - 7 -  

 2 
Istoria sociologiei  și teorii sociologice contemporane 
I. 
 

14 28 - - 5 -  

 3 
Metode şi tehnici de cercetare sociologică I. 
 

14 28 - - 5 -  

 4 
Fundamentele psihologiei 
 

14 14 - - 5 -  

 5 
Informatică aplicată în științe socio-umane 
 

- 42 - - 4 -  

 6 
Limbi străine I. -engleză 

 
- 28 - - 4 -  

 7 
Sociologie generală 
 

28 28 - - - 5  

 8 
Istoria sociologiei  și teorii sociologice contemporane 
II. 
 

14 28 - - - 4  

 9 
Metode şi tehnici de cercetare sociologică II. 
 

14 28 - - - 4  

 10 
Informatică aplicată şi statistică socială 
 

- 42 - - - 3  

 11 
Practică de specialitate 
 

- 56 - - - 4  

 12 
Sociologia comunicării, opiniei publice și mass media 
 

28 14 - - - 3  

 13 
Tehnici de comunicare în scris și orală 

 
28 28 - - - 4  

 14 
Limbi străine II. -engleză 
 

- 28 - - - 3  

 
Discipline facultative 
Non-compulsory subjects 
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 15 
Istoria culturii şi civilizaţiei maghiare 
 

14 14 - - 2 -  

 16 
Educaţie fizică 
 

- 28 - - 2 -  

 17 
Istoria culturii şi civilizaţiei maghiare 

 
14 14 - - - 2  

 18 
Educaţie fizică 
 

- 28 - - - 2  

 
Promovat cu media:4) 
Pass, average grade per academic year 

8.57 Total credite/Total ECTS/SECT credits: 68  

 
Anul II (anul universitar 2015 - 2016) 

2nd year of study (2015 - 2016 academic year) 
 

 1 
Sociologia comunităţilor rurale și urbane I. 
 

28 28 - - 5 -  

 2 
Limbi străine III. -engleză 
 

- 28 - - 3 -  

 3 
Metode calitative de cercetare sociologică I. 
 

14 28 - - 3 -  

 4 
Paradigme ale explicației sociologice 
 

28 14 - - 4 -  

 5 
Sociologia familiei și educației 
 

28 28 - - 5 -  

 6 
Practică de specialitate 
 

- 56 - - 3 -  

 7 
Sociologia calității vieții 
 

14 14 - - 3 -  

 8 
Sociologia globalizării și carierei I 
 

14 14 - - 2 -  

 9 
Statistică avansată I. 
 

14 14 - - 2 -  

 10 
Sociologia comunităţilor rurale și urbane II. 
 

28 28 - - - 4  

 11 
Limbi străine IV-engleză 
 

14 14 - - - 3  

 12 
Sociologia religiei 
 

14 14 - - - 5  

 13 
Psihosociologia organizațiilor 
 

14 14 - - - 5  

 14 
Sociologia devianței 
 

14 14 - - - 5  

 15 
Laborator de sociologie aplicată 
 

- 28 - - - 4  

 16 
Sociologia globalizării și carierei II 
 

14 14 - - - 2  

 17 
Statistică avansată II. 
 

14 14 - - - 2  

 
Discipline facultative 
Non-compulsory subjects 

    

 18 
Educaţie fizică 

 
- 14 - - 1 -  

 
Promovat cu media:4) 
Pass, average grade per academic year 

8.23 Total credite/Total ECTS/SECT credits: 56  

 
Anul III (anul universitar 2016 - 2017) 

3rd year of study (2016 - 2017 academic year) 
 

 1 
Statistică descriptivă univariată 
 

28 14 - - 4 -  

 2 
Demografie 
 

14 28 - - 4 -  

 3 
Psihologie socială 
 

14 14 - - 3 -  

 4 
Analiza reclamei comerciale 
 

14 14 - - 3 -  

 5 
Strategii antidiscriminatorii 
 

14 14 - - 3 -  

 6 
Sociologia schimbării sociale 
 

14 14 - - 3 -  

 7 
Metode și tehnici de cercetare mass-media 
 

14 14 - - 3 -  
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 8 
Metode calitative de cercetare sociologică 
 

14 28 - - 4 -  

 9 
Limbi străine-engleză 
 

14 14 - - 3 -  

 10 
Statistică descriptivă multivariată 

 
28 14 - - - 3  

 11 
Genuri de comunicare mass-media 
 

14 14 - - - 3  

 12 
Sociologia cunoașterii 
 

14 14 - - - 3  

 13 
Pedagogie socială 
 

14 14 - - - 3  

 14 
Relații interetnice 
 

14 14 - - - 3  

 15 
Practică de specialitate III. 
 

- 56 - - - 3  

 16 
Sociologie politică 
 

28 28 - - - 3  

 17 
Metode calitative de cercetare sociologică II. 
 

14 28 - - - 3  

 18 
Limbi străine-engleză 
 

14 14 - - - 3  

 19 
Comunicare și marketing social 
 

14 14 - - - 3  

 
Promovat cu media:4) 
Pass, average grade per academic year 

2.60 Total credite/Total ECTS/SECT credits: 20  

   

 Promovat: DA 
Media5) de promovare a studiilor (ponderată cu 
puncte de credit - dacă este cazul): 

 

Total credite: 

 

 

 Pass: YES 
Overall average grade (credit-weighted average - 
if available): 

Total 
ECTS/SECT 
credits: 

 

   

 
Sistemul de notare şi, dacă sunt disponibile, informaţii privind distribuţia statistică a notelor 
Grading scheme and, if available, grade distribution guidance 

 

4.4 

Notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1, notele acordate fiind numere întregi; 
nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10. 
Media minimă de promovare a anilor de studii pentru promoţia .................. 
domeniul de studii SOCIOLOGIE, programul de studii SOCIOLOGIE 
este ..................., iar media maximă este ............, 
titularul fiind clasat pe locul ......... dintr-un total de .......... absolvenţi. 
Grades are integer numbers and given on a scale from 10(the highest grade) to 1(the lowest grade); 
the lowest passing grade is 5. 
The passing overall average grades for the class of ..................,  
field of study SOCIOLOGY, study programme in SOCIOLOGY,  
are: lowest average ................... (out of 10)and highest average ............ (out of 10). 
The degree holder is ranked ......... out of .......... graduates. 
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5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
ADDITIONAL INFORMATION 

 
Informaţii suplimentare 
Additional information 

 
Alte surse pentru obţinerea mai multor informaţii 
Further information sources 

 

5.1  5.2 www.partium.ro  
 

6. INFORMAŢII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE ȘI DE TITLU (dacă este cazul) 
INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION AND DEGREE (if applicable) 

 
Possibilitați de continuare a studiilor (după promovarea examenului de finalizare) 
Access to further study (after passing the final examination) 

 

6.1 
Studii de masterat 
Master programme 

 

 
Statutul profesional 
Professional status 

 

6.2 

Dreptul de a profesa în învăţământul primar, funcţionar public, sociolog, referent, inspector, consilier, agent 
de marketing, specialist în resurse umane, specialist în relaţii publice  
Whaith the right to work in primary school,Public cleark, Sociolog, Referent, Inspector, Counselor, Marketing agent, 
specialist in Human resources, Specialist in public relations  
 
Următoarele ocupații pot fi îndeplinite de absolvenții programului de studii în condițiile legii:  
Cod ocupaţie conform COR / Descriere 
263201     sociolog 
263207     cercetător de dezvoltare comunitară 
263208     cercetător în sociologie 
263209     asistent de cercetare în sociologie 
263219     expert localizare 
263220     promotor local 
331309     referent 
243201     specialist în relaţii publice  
212013     inspector de specialitate statistician 
335401     inspector pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială 
212011     consilier statistician 

212014     referent de specialitate statistician 
235106     referent de specialitate învăţământ 
242305     referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj 
333304     inspector/referent resurse umane 
331401     referent statistician 
335402     referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială 
 
According to the conditions provided by the law, the following ocupations can be fulfilled by the graduates of our  study 
programmes: 
Occupation code according to COR / Description 
263201     sociologist 
263207     researcher in the field of community development 
263208     researcher in the field of sociology 
263209     research assistant in the field of sociology 
263219     localization expert 
263220     local promoter 
331309     Referent 
243201     Public relations specialist 
212013     Statistician special inspector  
335401     Inspector pensions, social security and social assistance 
212011     Statistician adviser 
212014     Specialized statistician reviewer 
235106     Education specialist reviewer 
242305     Workforce and unemployment specialized referent 
333304     HR inspector / reviewer  
331401     Statistician reviewer 
335402     Referent pensions, social security and social assistance 

 

 

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI 
CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

 
Funcţia 
Position 

Semnătura 
Signature 

 
Funcţia 
Position 

Semnătura 
Signature 
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7.1 

Rector 
Rector 
 
Lect. Dr. Pálfi József 

 7.2 

Secretar şef universitate 
University Registrar 
 
Hangyál Enikő 

  

7.3 

Decan 
Dean 
 
Conf. Dr. Maior Enikő 

 7.4 

Secretar şef facultate 
Faculty Registrar 
 
Szlopp Bernadette-Katalin 

  

       

 
Nr. şi data eliberării 
No., dated. 

  
Ştampila sau sigiliul oficial 
Official stamp or seal 

  

7.5 
__________ / __________ 
Acest document conţine un număr de 7 pagini 
This document contains a number of 7 pages 

7.6 

 
 
 
 

L.S. 
 
 

 
 

 

 

 
____________________________________________________________ 

 
1) Denumirea instituției de învățământ superior care a asigurat școlarizarea și care eliberează suplimentul la diplomă. 
1) Name of institution administering studies and provided diploma supplement. 
2) Se va completa de către institutia de învătământ superior care eliberează diploma. Aceasta trebuie să verifice legalitatea tuturor înscrisurilor de pe diplomă și de pe suplimentul la diplomă. 
2) To be filled in by the awarding institution, that must check the legality of all information provided in the diploma and the diploma supplement. 
3) Se va mentiona numărul total de ore din care: numărul total de ore de curs (C), numărul total de ore de seminar (S), numărul total de ore de lucrări practice(LP), numărul total de ore de 
proiect (P), etc. 
3) It shall be mentioned the total hours of which total hours for courses (C), seminars(S), practical courses(LP), projects(P) etc. 
4) Media anuală, cu două zecimale, fără rotunjire. 
4) Average grade per academic year, with two decimals and without rounding off. 
5) Media generală, cu două zecimale, fără rotunjire. 
5) Overall average grade with two decimals and without rounding off. 
6) Se va completa de către institutia care a asigurat şcolarizarea titularului 
6) To be filled in by the institution administering studies. 
Suplimentul la diplomă se va redacta pe format A4 (faţă/verso), se va numerota şi se va ştampila pe fiecare pagină pe coltul din dreapta jos (L.S.), cu același specimen de la 7.6. 
The Diploma Supplement shall be printed on both sidef of an A4 paper format and shall be numbered and stamped on each page on the right bottom corner (L.S.), with the same specimen 
from 7.6. 
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8. INFORMAȚII PRIVIND SISTEMUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

INFORMATION ON THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM 
 

 
EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA 

 
PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

OVERVIEW OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

Accesul în învățământul superior se bazează pe diploma de bacalaureat (obținută la sfârșitul învățământului secundar superior), iar accesul la programe de master se bazează pe diploma 

obținută după finalizarea studiilor de licență (BA/BSc/BEng). 

Access to higher education is based on the baccalaureate diploma (obtained at the end of upper secondary education) and access to master programmes is based on the bachelor degree 

(BA/BSc/BEng). 

Studiile universitare de licență (BA/BSc/BEng) presupun 180-240 de puncte de credit, calculate în conformitate cu sistemul european de credite transferabile (ECTS/SECT) și se finalizează 

prin nivelul 6 din cadrul european al calificărilor pentru învățare pe tot parcursul vieții (EQF/CEC). 

Bachelor studies (BA/BSc/BEng) presuppose 180-240 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS/SECT), and ends with the level 6 from the 

European Oualifications Framework for lifelong learning (EQF/CEC). 

Studiile universitare de master (MA/MSe/MEng) presupun 60-120 puncte de credit, calculate în conformitate cu sistemul european de credite transferabile (ECTS/SECT) și se finalizează 

prin nivelul 7 din EQF/CEC. 

Master studies (MA/MSc/MEng) presuppose 60-120 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS/SECT/, and ends with the level 7 EQF/CEC. 

Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, studiile universitare de licență și masterat  pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii 

universitare cu o durată cuprinsă între 5 și 6 ani, la învățământul cu frecvență, diplomele obținute fiind echivalente diplomei de master (în următoarele domenii de studiu: Medicină - 360 de 

ECTS/SECT, Stomatologie - 360 de ECTS/SECT, Farmacie - 300 ECTS/SECT, Medicină Veterinară - 360 ECTS/SECT, Arhitectură - 360 ECTS/SECT). 

For professions regulated by European norms, regulations or good practices, bachelor (BA/BSc/BEng) and master studies (MA/MSc/MEng) can be provided as part of a 5 to 6 year full-

time programme of study, thus diplomas are recognised as master's degree certificates (the following fields of study are considered: Medicine - 360 ECTS/SECT. Dentistry - 360 

ECTS/SECT, Pharmacy - 300 ECTS/SECT, Veterinary Medicine - 360 ECTS/SECT. Architecture - 360 ECTS/SECT). 

Studiile universitare de doctorat conduc la o teză de doctorat, iar candidații care finalizează primesc diploma de doctor. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de 

nivelul 8 din EQF/CEC. 

PhD studies result in a doctoral research thesis, while successful candidates are awarded a PhD diploma. Doctoral studies allow obtaining a qualification at level 8 EQF/CEC. 

Sistemul de învățământ superior românesc este un sistem deschis. Toate universitățile din România folosesc Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS/SECT). 

The Romanian higher education system is an open system. All Romanian universities use the European Credit Transfer System (ECTS/SECT). 

Programele de studii universitare pot fi organizate, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare, la următoarele forme de învățământ: cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță.  

University programs can be organized, as appropriate, according to legal regulations, at the following forms of education: full time, part time and distantly. 

De asemenea, universitățile oferă programe de formare profesională continuă, pe baza cererilor de pe piața muncii.  

Universities also provide continuing professional training programmes based on the market demands. 

L.S. 

(*) În conformitate cu Legea nr. 1/2011. 

According to Law no. 1/2011. 

Educația timpurie (0-6 ani) – Early education (from 0 to 6 years) 

Învățământul primar - Primary education 

 

Învățământul secundar inferior (gimnazial) - Lower secondary education 

Învățământ secundar superior - 
Upper secondary education 

(General education) 

Învățământ secundar superior - 
Upper secondary education 

(Technical) 

Învățământ secundar superior - 
Upper secondary education 

(artistic, theological, sports, pedagogical) 

Învățământ 

profesional 

Vocational 

education 

Învățământ 

terțiar - 

 

Post secondary 

education 

Ciclul I – Sudii universitare de licență 

Bachelor studies 

             

Ciclul II – Studii universitare de masterat 

Master studies 

 

31/ 

32 
 

 

29/ 
30 

 

24/ 
25 

 

22/ 
23 

 

 

 

18/ 

19 
 

 

14/ 
15 

 

 
 

 
10/ 

11 

 
6 

 

 

0 

(*) (*) 
(*) 

(*) 

Ciclul III – Sudii universitare de doctorat 

PhD studies 

age 


