
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 MTCS II 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ.dr. Gabriel Jderu/ Conf.univ.dr. Darie Cristea  

2.3 Titularul activităţilor de seminar lector dr. Alexandra Mihai/lect. dr. Irina Zamfirache 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 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 4 

 
 
din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 10 

Examinări 2 

Alte activităţi  2 

3.7 Total ore studiu individual 104 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite  6 

 

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 

Tematica 

1. Cercetarea calitativa vs cercetarea cantitativa (4 ore) 

2. Chestionarul în cercetarea sociologică (4 ore) 

3. Ancheta calitativa: Interviul (4 ore) 

4. Experimentul in stiintele sociale (4 ore) 

5. Metoda observatiei (4 ore) 

6. Analiza continutului comunicarii (4 ore) 

7. Studiul cazului şi monografia sociologică (2 ore) 

8. Analiza secundara a datelor empirice (2 ore) 

 

Prelegeri, analiză a 

cercetărilor sociologice 

„exemplare”, studii de 

caz, prezentarea unor 

cercetări de teren 

proiectate de titularii 

cursului, elaborarea de 

proiecte de cercetare. 
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Competente 
profesionale 

1. Cunoaștere și înțelegere a metodelor, tehnicilor, procedeelor şi instrumentelor de culegere 
a datelor. 

2. Explicare și interpretare a adecvării metodelor de cercetare la specificul temei de studiu. 
Opţiunea metodologică între calitativ şi cantitativ. 

Competente 
transversale 

1. Dezvoltare profesională și personală prin formarea abilităţilor de interacţiune în cadrul unei 
echipe de cercetare şi asumarea rolurilor specifice gestionării diferitelor etape ale 
proiectului de cercetare 

2. Autonomie și responsabilitate prin formarea capacităţii de a lua decizii şi a manageria 
componente ale proiectului de cercetare 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea de către studenţi a principiilor cercetării sociologice și familiarizarea 

cu metodele, tehnicile şi procedeele de cercetare.  

 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea contribuţiilor româneşti şi universale la formarea şi dezvoltarea 

corpusului de metode şi tehnici de cercetare concretă în domeniul sociologiei 

Cunosterea metodelor si tehnicilor utilizate in cercetarea sociologica 

Punerea studenţilor în contact cu deontologia profesiei de sociolog şi a 

activităţii de cercetare. 



Durkheim, Émile. [1897](1993). Despre sinucidere. Iaşi: Institutul European. 

Gusti, Dimitrie şi Herseni, Traian (sub. red.). [1940](2002). Îndrumări pentru 
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Mărginean Ioan. [2000](2004). Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Editura Polirom. 
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Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru. [1997](2006). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi practică 
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Silverman, David. [1995](2004). Interpretarea datelor calitative. Iaşi: Editura Polirom. 
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metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Editura 

Polirom. 
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Enciclopedică. 
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8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

   

 Seminarul urmăreşte succesiunea tematică şi bibliografia de la curs şi completează cursul prin exerciţii 
practice, lucru cu date şi instrumente sociologice utilizate în cercetări fundamentale şi aplicative furnizate de 
partenerii noştri din mediul profesional şi socio-economic. 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Metoda de predare, atat la curs cat si la seminar, este orientată spre dobandirea unor abilitati practice de lucru cu 

imetodele, tehnicile si intrumentele de cercetare din domeniul sociologiei. Studenţii sunt familiarizaţi cu date, metode şi 

proiecte de cercetare recent utilizate în piaţa cercetării de firmele şi instituţiile noastre partenere. 



 
 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Examen Lucrare scrisă 50% 

10.5 
Seminar/laborator 

Referate, eseuri, proiecte etc Prezentare la seminar 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Fiecare student va fi notat pentru activitatea de seminar şi va trebui să facă un proiect de cercetare de 

maximum 10 pagini. Evaluare finală. Examen scris (2 ore) în care se urmăreşte capacitatea de rezolvare 

independentă a unor probleme de cercetare sociologică şi să se verifice însuşirea cunoştinţelor din prelegeri 

şi din bibliografia recomandată. Proba scrisă reprezintă 50% din nota finală, prezenţa activă la seminar 10% 

şi lucrările de semestru (proiectul de cercetare care a obţinut cel puţin nota 5) 40% 

 Dacă la proba scrisă nu se obţine o notă de trecere, examenul se repetă. 
 

 
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 Examen Lucrare scrisă 50%  

 

 

10.5 Seminar/laborator 
 

Nota obţinută la seminar în 
timpul semestrului 

Nota obţinută la seminar în 
timpul semestrului 

50% 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Însuşirea conceptelor de bază.  

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 Examen Lucrare scrisă 50%  

 

 

10.5 Seminar/laborator 

Nota obţinută la seminar în 
timpul semestrului 

Nota obţinută la seminar în 
timpul semestrului 

50% 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  



Însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

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

 
 


