
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 SOCIOLOGIE MILITARĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Ionel N Sava 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Ionel N Sava 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Optional 
         

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 40 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 20 

 

Distribuţia fondului de timp   
 

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 40 
 

Tutoriat 6 
 

Examinări 4 
 

Alte activităţi   
 

3.7 Total ore studiu individual 110 
 

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 Amfiteatru / Sala curs 



 
 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Introducere in sociologia militară. De la moral la 
organizare 

Curs 
 

 Sociologia organizației militare la M Janowitz Curs  

 Profesia militară în înțelegerea lui S P Huntington Curs  

 Instituțional vs Ocupațional în sociologia militară Curs  

 Serviciul militar. Recrutarea obligatorie vs 
voluntariatul 

Curs 
 

 Profesionalizarea militară Curs  

 Do not ask, do not tell! Minorități, femei, imigranți in 
serviciul militar.  

Curs 
 

 Relațiile civ-mil. Perspectiva socială vs politică Curs  

 Statul garnizoană și controlul democratic civil Curs  

 Armata postmodenă la C Moskos Curs  

 Misiuni internaționale, peacekeeping Curs  

Curs deschis Vizita institutionala  
Bibliografie recomandata : 
• I.N. Sava, Gh. Tibil, M. Zulean, Armata si societatea. Culegere de texte de sociologie militara, Editura Info-Team, 
Bucuresti, 1998, lucrare publicata cu sprijinul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Sfera Politicii  
• C Moskos, Armata, mai mult decât o ocupație?, Info-Team, București, 2005. 
• Dimitrie Gusti, Sociologia războiului, în Sociologia militans, Editura Institutului Social Român, Bucureşti, 1934. 
• M. Janowitz, The Professional Soldier, A Political and Social Portrait, Free Press, 1960.  
• S. P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory an d Politics of Civil-Mi Relations, Harvard Univ Press, 1957.  
• S.P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Harvard Univ. Press, 1986. 
• Alfred Stepan, Rethinking Military Politics. Brazil and the Southern Cone, Princeton Univ. Press, 1988. 
• Amos Perlmutter, Modern Authoritarianism. A Comparative Institutional Analysis, Yale University, 1981.  
• J. Kuhlmann, J. Callaghan (ed.), Military and Society in 21st Century Europe, Transaction Publishers, 2000.  

 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Sociologia ”moralului” in organizațiile militare. S 
Stouffer și trecerea la ”organizare” 

Prezentare si dezbatere 
interactiva 

 

 Ipotezele sociologiei militare la M Janowitz.  Prezentare film  

cursului  

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

Sala Seminar / Proiectie video 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competente 
profesionale 

 Angajarea unei perspective sociologice în înțelegerea profesiei și organizației militare 

 Accentuarea dimensiunii sociale a relațiilor civil-militar, controlul democratic civil, 

 Deprinderea abilităților de cercetare și interpretare a aspectelor militare în societat. 

Competente 
transversale 

 
 Dezvoltarea capacitatii de comunicare, de lucru in grup, creare baze de date, accesarea 

surselor de Internet, 

 Formarea unei baze documentare digitale, 

 Organizarea unei de activități practice 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Asimilarea si utilizarea teoriilor sociologice principale 

7.2 Obiectivele specifice   Utilizarea perspectivei sociologice in abordarea profesiei și 
organizației militare în societate 

 Angajarea unei pp democratrice în ce privește rolul militarilor ăn 
politică. 



Sociologia armatei de masă ”Salvați soldatul Ryan” 

 De la armata de masă la armata de profesie. 
Profesionalizarea serviciului militar 

 Private Benjamin 

 Diferența Instituțional / Ocupațional în serviciul 
militar 

  

 Femei si minorități în serviciul militar. LGBT  G I Jane 

 Serviciul social alternativ. Cateva cazuri europene   

 Misiuni internaționale. Peacekeeping  Elicopter la pământ 

 Relațiile civil-militare. Organizație vs Instituție la S P 
Huntington 

  

 Controlul democratic civil la P Feaver   

 Convergența civil-militar. Rolul media in conflicte   

 Forțele armate postmoderne la C Moskos  Foxtrot, Tango, Wisky 

 Seminar recapitulativ   

 

 

 
 
10. Evaluare 

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

 10.4 Curs 
 Participarea la curs, 
însușirea temelor predate, 
accesarea bibliografiei 

Observare, verificare acces online (grup 
interactiv și media socială) 

30 % 

10.5 
Seminar/laborator 

 Prezentarea a cel 
puțin 1 temă de seminar 

 Participarea la 
dezbatere și activități practice 
cel puțin 3 

 Intocmire lucrare de 
curs 

 

Participare la discutii / dezbatere 
Contribuție individuală 
Lucrare de curs (eseu individual) 

70 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Asimilarea teoriilor / școlilor dominante 

 Participarea la cel puțin 60% din seminarii / 
dezbateri interactive 

 Redactarea lucrării de curs (eseu individual) 

 
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 

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

- Dezvoltarea unei înțelegeri informate și aprofundate a organizației și profesiei militare contemporane, 
- Validarea / probarea cunoștințelor prin intermediul seminariilor interactive 
- Expunerea la mediul profesional militar prin activități practice : vizita instituțională. 



din nota finală 

10.4 Curs 

 Participarea la curs, 
însușirea temelor 
predate, accesarea 
bibliografiei 

Observare, verificare acces online (grup 
interactiv și media socială) 

30 % 

10.5 
Seminar/laborator 

 Prezentarea a cel 
puțin 1 temă de 
seminar 

 Participarea la 
dezbatere și activități 
practice cel puțin 3 

 Intocmire lucrare de 
curs 
 

Participare la discutii / dezbatere 
Contribuție individuală 
Lucrare de curs (eseu individual) 

70 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Asimilarea / însușirea teoriilor / școlilor dominante, 

 Participarea la cel puțin 50% din activități 
didactice, 

 Redactarea lucrării de curs (eseu 
individual) 

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 

 Participarea la curs, 
însușirea temelor 
predate, accesarea 
bibliografiei 

Observare, verificare acces online (grup 
interactiv și media socială) 

30 % 

10.5 
Seminar/laborator 

 Prezentarea a cel 
puțin 1 temă de 
seminar 

 Participarea la 
dezbatere și activități 
practice cel puțin 3 

 Intocmire lucrare de 
curs 
 

Participare la discutii / dezbatere 
Contribuție individuală 
Lucrare de curs (eseu individual) 

70 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Asimilarea / însușirea teoriilor / școlilor dominante, 

 Participarea la cel puțin 50% din activități 
didactice, 

 Redactarea lucrării de curs (eseu individual) 

 

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

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



 

 


