
FIŞA DISCIPLINEI 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SOCIOLOGIE 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Demografie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf univ dr Raluca Popescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei 
Obligatori
u 

         

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 2 

 
 
din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 4 

Examinări 3 

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite  3 

 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

        
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

- 

6. Competenţele specifice acumulate 



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

 
 
Ce este demografia, rolul demografiei in sociologie  
Concepte fundamentale în demografie 
Surse de date si instrumente în demografie 
Natalitate 
Mortalitate  
Nupţialitate 
Divorţialitate  
Migraţie 
Structura pe sexe si varste 
Structura socio-demografica a populatiei  
Îmbătrânirea demografică 
Politici de populatie 
Aplicatii 
 

Prelegeri, dezbateri în 
care sunt prezentate de 
către profesor 
subiectele din tematică 
şi la care studenţii sunt 
încurajaţi să participe 
cu întrebări şi 
contribuţii bazate pe 
lecturi sau experienţă 
proprie 
 
Prezentarea și analiza 
unor cercetări 
exemplare în domeniu  
 
Aplicaţii, exerciţii de 
analiză și interpretare şi 
a datelor  
 

 

 
BIBLIOGRAFIE 

Competente 
profesionale 

 
 
Cunoașterea conceptelor demografice fundamentale  
Cunoaşterea cercetărilor şi modalităţilor de analiză demografică 
 

Competente 
transversale 

 
 
Formarea unor abilități de lucru cu datele demografice  
Formarea unor abilități de prelucrare în platforme online 
Dezvoltarea  unor abilități de comunicare orală a textelor științifice 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea studenţilor cu familia de concepte demografice 
Cunoaşterea cercetărilor de referință şi a modalităţilor de analiză 
demografică 

7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea capacității de a calcula, a analiza și a interpreta date demografice 
Analiza şi interpretarea diferitelor modele demografice în contexte socio-
economice specifice 
Analiza comparativă a situaţiei demografice şi a politicilor de suport în plan 
European și mondial 
Formarea unor abilități de prelucrare a indicatorilor demografici în platforme 
online 



8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

   

 

 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Răspunsul correct la 
întrebările din testul final  
 
 
Activitatea studenţilor la 
cursuri, elaborarea temelor 
indicate de profesor, 
răspunsul la întrebările cheie 
ale profesorului pe parcursul 
semestrului 

Examinare orală, un test de tip grilă 
 
 
 
 
Testare continuă 
 
 

100% 
 
 
 
 
+ 20% (bonus) 

10.5 
Seminar/laborator 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Răspunsul corect la întrebările examenului final, acumulând un punctaj minim de 5 puncte  

 
Data completarii   Semnatura titular curs  Semnatura titularului de seminar 
 
 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 
b. Evaluare – mărire de notă 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Răspunsul correct la 
întrebările din testul final  
 
 
Activitatea studenţilor la 
cursuri, elaborarea temelor 
indicate de profesor, 
răspunsul la întrebările cheie 
ale profesorului pe parcursul 
semestrului 

Examinare orală, un test de 
tip grilă 
 
 
 
 
Testare continuă 

100
% 
 
 
 
 
 
 
+20
% 
(bon

 

 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

La sfârșitul cursului, pe lângă însușirea principalelor concept si metode din demografie, studenții vor avea abilitati 
practice de lucru: vor avea capacitatea de a calcula si de a analiza indicatori demografici, vor cunoaste și vor utiliza 
platforme online de date. Vor dobândi de asemenea abilitatea de a susține o idee în cadrul unei dezbateri. Toate 
aceste abilități sunt utile pe piața muncii și în mediul academic, în strânsă legătură cu așteptările angajatorilor sau ale  
comunitătii academice 



us 

10.5 Seminar/laborator 
  

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Răspunsul corect la întrebările examenului final, acumulând un punctaj minim de 5 puncte  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

 ......................... .........................  

 
 
c. Evaluare – restanţă 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Răspunsul correct la 
întrebările din testul final  
 
 
Activitatea studenţilor la 
cursuri, elaborarea temelor 
indicate de profesor, 
răspunsul la întrebările cheie 
ale profesorului pe parcursul 
semestrului 

Examinare orală, un test de 
tip grilă 
 
 
 
 
Testare continuă 

100
% 
 
 
 
 
+20
% 
(bon
us 

 

 

 

10.5 Seminar/laborator 

 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Răspunsul corect la întrebările examenului final, acumulând un punctaj minim de 5 puncte  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

 ......................... .........................  

 
 


