
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 Practica de specialitate 

2.2 Titularul activităţilor de curs Claudia Câmpeanu, Ghisoiu Claudia 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu 

         

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână  

 
 
    

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 90     

Distribuţia fondului de timp 
Practica se poate realiza în blocuri compacte de timp sau flexibil, pe perioada 
semestrului, în funcție de condițiile concrete.  

3.7 Total ore studiu individual  

3.9 Total ore pe semestru 90 

3.10 Numărul de credite  3 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

        
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

Condiții de desfășurare Practica se poate realiza în următoarele condiții: 
- La sediul unei organizații 
- Prin participarea la un stagiu de practică organizat de către facultate 
- Prin participarea la proiecte de cercetare sociologică sau alte proiecte cu 

caracter social organizate de alte entități 
- Prin participarea la proiecte de cercetare sociologică coordonate de experți în 

domeniu 
- Prin realizarea de proiecte individuale sau colective de cercetare coordonate de 

cadre didactice din cadrul facultății 

6. Competenţele specifice acumulate 



 
 

 
8. Conţinuturi 
 

 
Cerințele pentru această disciplină se pot îndeplini prin: 
 

1. Activități, proiecte, lucrări practice desfășurate de către o organizație partener, cu care s-a încheiat un acord 
sau o convenție de practică; 

2. Îndeplinirea unor sarcini de muncă relevante specializării; 
3. Tutoriat realizat de un cadru didactic din cadrul facultății, de personalul de specialitate din cadrul partenerului 

de practică sau de un specialist în domeniu. 

Competente 
profesionale 

 

Stagiul de practică poate avea în vedere achiziția sau îmbunătățirea uneia sau mai multor 

competențe din lista de mai jos: 

o Proiectarea, planificarea și realizarea unui proiect de cercetare sociologică; 

o Construirea, gestionarea sau utilizarea unor sisteme de date sociale, bazate pe indicatori 

sociali; 

o Identificarea, analiza și diagnoza unor probleme sociale specifice comunităților sau 

organizațiilor; 

o Analiza și diagnoza politicilor sociale, aplicarea politicilor sociale; 

o Aplicarea de concepte, paradigme, metode sociologice în analiza unor probleme specifice 

altor domenii cum ar fi marketing, administrație publică, proiecte culturale, dezvoltare 

comunitară, conservare biologică, jurnalism, activism, etc.; 

o Comunicarea de informații de natură sociologică către diferite categorii de public. 

 

Competente 
transversale 

 

Stagiul de practică poate avea în vedere achiziția sau îmbunătățirea uneia sau mai multor 

competențe din lista de mai jos: 

o Analiza și sinteza informațiilor, aplicarea practică a gândirii critice; 

o Planificarea unui proiect, gestionarea alocării de resurse materiale, umane și de timp; 

o Capacitatea de a participa la munca în echipă: asumarea de roluri specifice, colaborare, 

gestionare de conflicte; 

o Autonomie în realizarea unor obiective, răspundere personală, eficiență și punctualitate; 

o Flexibilitate, capacitatea de a se adapta unor situații și contexte noi; 

o Abilități de comunicare interpersonală, empatie, negociere; 

o Autoevaluarea în vederea perfecționării profesionale. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea de experiență profesională relevantă pentru domeniul sociologie 

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea unor cunoștințe, competențe și abilități specifice domeniului 
sociologie. 

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

Practica de specialitate adresează atât probleme și priorități sociale cât și competențe relevante pentru piața muncii. 
De aceea, facultatea încheie acorduri de practică cu parteneri din mediul public sau privat și încurajează studenții să 
se implice în proiecte de cercetare aplicată sau în proiecte ce vizează politici sociale. 



 
 
10. Evaluare 

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

Practică 

Realizarea celor 90 de 
activitate practică; 
Realizarea unui raport de 
practică; 
Îndeplinirea obiectivelor 
specific propuse (dacă este 
cazul). 

Raport de practică 
 
Adeverință de practică (dacă este cazul). 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 90 de ore de practică; 

 Realizarea unui raport de practică. 

 
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 

Practică 

Realizarea celor 90 de 
activitate practică; 
Realizarea unui raport de 
practică; 
Îndeplinirea obiectivelor 
specific propuse (dacă este 
cazul). 

Raport de practică 
 
Adeverință de practică (dacă este cazul). 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 90 de ore de practică; 

 Realizarea unui raport de practică. 

 
 
c. Evaluare – restanţă 
 

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

Practică 

Realizarea celor 90 de 
activitate practică; 
Realizarea unui raport de 
practică; 
Îndeplinirea obiectivelor 
specific propuse (dacă este 
cazul). 

Raport de practică 
 
Adeverință de practică (dacă este cazul). 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 90 de ore de practică; 

 Realizarea unui raport de practică. 

 
 


