
FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 

1.3 Departamentul Departamentul de Administraţie Publică 
Extensia Universitară Sf. Gheorghe / Covasna 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Administraţie Publică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SOCIOLOGIE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Cziprián Kovács Loránd 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Cziprián Kovács Loránd 

2.4 Anul de 
studiu 

1 2.5 
Semestrul 

1 2.6. Tipul de 
evaluare 

Ex 2.7 Regimul 
disciplinei 

DF 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat 5 

Examinări  3 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 80 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 • Inducerea unei gândiri ştiinţifice sistematice în legătură cu procesele sociale observate, 

studiate 

• Dezvoltarea capacităţii de abstractizare a unor fenomene sociale, dincolo de experienţele 
personale 

• Inocularea unei gândiri obiective asupra unor procese sociale 

5.1 De desfăşurare a cursului -- 

5.2  De desfăşurare a seminarului/laboratorului Participarea la cel puţin 75% din întâlniri 
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• accentuarea gândirii logice și critice 

• dezvoltarea abilităților sociale 

• dezvoltarea respectului de sine 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sociologia ca ştiinţă. Scopul sociologiei. Originile gândirii 
sociologice. Cum ne poate ajuta sociologia?  

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Cultura societatea şi individul. Diversitatea culturală. Identitatea 
culturală, Etapele vieţii. Socializarea. Libertatea individuală şi 
interacţiunea socială. 

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Tipuri de societăţi 
Societăţi primitive. Societăţi pastorale şi agrare. Civilizaţii „clasice” 
Civilizaţia postindustrială. Cele trei lumi: lumea dezvoltată. Lumea 
în curs de dezvoltare. Lumea a treia.  

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Familia şi căsătoria 
Tipuri de familii şi relaţii familiale. Schimbări în relaţionarea 
familială. Alternative la organizarea familială. Divorţul. Coabitarea 
modernă. Soţii, părinţi vitregi.  

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Viaţa cotidiană.  
Studiul vieţii cotidiene. Regulile sociale. Interacţiunea în timp şi 
spaţiu. Viaţă cotidiană în perspectivă culturală şi istorică.  

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Deviaţie şi delict 
Studii comportamentale. Psihosociologia. Devianţa şi delictul. 
Statistici delictuale. Delicvenţa gulerelor albe şi a celor albastre. 
Pedeapsa şi închisorile. Crima organizată. Genul şi delicvenţă. 
Delicvenţă juvenilă.  

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Stratificarea şi structura de clasă 
Teorii ale stratificării sociale. Gen şi stratificare socială. Mobilitatea 

socială. Sărăcia şi stratificarea socială. Completivitatea economică şi 
stratificarea socială. Rolul educaţiei în stratificarea socială.  

Prelegere, discuţii, 

precizări, interactiv 

 

Genul şi sexualitatea 

Biologia, genul social şi sexul. Socializarea sexuală. Identitatea 
sexuală. Sexualitatea umană între instinct şi emoţii. Inegalitatea de 

gen. Verificare pe parcurs. Ultima săptămână din luna noiembrie 

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Etnicitate şi rasism 

Prejudecăţile şi discriminarea. Exclusivismul cultural şi etnic. 
Relaţiile interetnice în perspectivă istorică. Originile 
naţionalismului. Naţionalismul cultural şi statal.  

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Munca şi viaţă economică 
Formele capitalului. Munca plătită şi munca neplătită. Diviziunea 

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei • familiarizarea studenților cu gândirea ştiinţifică şi cu perspectiva 
sociologică asupra realităţii, 

• familiarizarea studenţilor cu fenomenul de abstractizare a 
problemelor sociale 

7.2 Obiectivele specifice • înţelegere cât mai exactă și comprehensivă a experiențelor din 
viața reală (mai ales în interacţiune cu AP) ținând cont de 
diversitatea si dinamica societală 



muncii. Sindicatele şi conflictele de muncă. Şomajul. Cele trei 

ramuri ale economiei şi tendinţele economice actuale. Munca fizică 
şi psihică.  

Religia 
Ce este religia? Tipuri de religii. Religii universaliste. Teorii despre 
religie. Tipuri de organizaţii religioase. Secte religioase. Genul şi 
religia. Ateismul. Gnosticismul.  

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Educaţia 
Alfabetizarea. Istoricul educaţiei. Teorii asupra procesului de 
învăţare. Educaţia, rasismul şi etnicitatea. Sisteme şcolare. 
Reproducţia culturală prin învăţământ. Educaţia şi inegalităţi 
sociale.  

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Sociologia urbană 
Oraşul tradiţional. Urbanismul modern. Dezvoltare urbană şi regiuni 
geografice. Megalopolisurile. Teorii ale urbanismului modern. 

Prelegere, discuţii, 

precizări, interactiv 

 

Mass media şi cultura populară 
Mass media în perspectivă istorică. Mediile de informare. 
Globalizarea mass mediei. Ce sunt şi ce nu sunt ştirile? Problematica 
reglementării mediilor de informare. Ziarele. Radioul. Televiziunile 

Internetul. Verificare pe parcurs (ultima săptămână din semestru),  din 

bibliografia obligatorie şi cea recomandată. 

Prelegere, discuţii, 
precizări, interactiv 

 

Bibliografie:  
Giddens, Anthony, Sociologie, Ed. All, Bucuresti, 2000 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Gânditori celebrii: Durkheim Prezentare de referat, dezbateri, 
precizări 

 

Regulile metodei sociologice. Este sociologia o ştiinţă? Problematizare, Discuții 
interactive, Brainstorming 

 

Gânditori celebrii: Marx Prezentare de referat, dezbateri, 
precizări 

 

Construirea socială a realităţii Problematizare, Discuții 
interactive, Brainstorming 

 

Exerciţii de logică sociologică (1) Exerciţii în grup, dezbatere în 
contradictoriu 

 

Omul si societatea capitalistă Problematizare, Discuții 
interactive, Brainstorming 

 

Gânditori celebrii: Weber Prezentare de referat, dezbateri, 
precizări 

 

Despre regulile sociale şi cele juridice. Elaborarea şi 
predarea unei lucrări (ultima săptămână din luna 
noiembrie) Evaluarea lucrărilor. Discutarea rezultatelor. 

Problematizare, Discuții 
interactive, Brainstorming 

 

Exerciţii de logică sociologică (2) Exerciţii în grup, dezbatere în 
contradictoriu 

 

Construcţia şi deconstrucţia opiniilor Problematizare, Discuții 
interactive, Brainstorming 

 

Sociologie rurală Problematizare, Discuții 
interactive, Brainstorming 

 

Exerciţii de logică sociologică (3) Exerciţii în grup, dezbatere în 
contradictoriu 

 

Teoria clasei de lux Problematizare, Discuții 
interactive, Brainstorming 

 

Capcanele economice ale etnicităţii. Elaborarea şi 
predarea unei lucrări pe baza bibliografiei (ultima 

Problematizare, Discuții 
interactive, Brainstorming 

 



săptămână din semestru) Evaluarea lucrărilor. Discutarea 

rezultatelor. 

Bibliografie:  Rotariu, Traian, Iluţ, Petru Sociologie, Cluj Napoca, Ed. Mesagerul, 1996 

 

 

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

•  conform unor întâlniri informale cu şefii unor organizaţii civice şi de media, conţinutul cursului 
acoperă cerinţele de calitate, cerute pe piaţa muncii 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Verificare pe parcurs din 
materia parcursă până în săpt. 8 

Test grilă cu 9 întrebări 20% 

Verificare pe parcurs din 
bibliografia obligatorie 

Test grilă cu 9 întrebări 20% 

10.5 
Seminar/laborator 

Susţinerea examenului final Test grilă cu 18 întrebări 30% 

Elaborarea unei lucrări de 4 
pagini pe o temă stabilită de 
comun acord 

 15% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Susţinerea examenului final şi  

• Participarea la una dintre cele două verificări pe parcurs SAU (!!!) 

• Elaborarea ambelor lucrări de seminar 

 
 

Data completării 

 
15 septembrie 2015 

Semnătura titularului de curs 

 
……………………………… 

Semnătura titularului de seminar 

 
………………………………….. 

Data avizării în departament 
 

………………………………….. 

 Semnătura directorului de departament 
 

………………………………….. 
 
 


