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Misiune şi obiective
Masteratul ştiinţific în sociologie îşi propune să ofere studenţilor o pregătire sociologică
aprofundată, de înalt nivel ştiinţific, atât în plan teoretic cât şi metodologic. Reducerea licenţei la
trei ani transferă în fapt masteratului sarcina de a desăvârşi pregătirea tinerilor într-o anumită
specializare, lucru posibil printr-un program de master centrat pe acest obiectiv. Spre deosebire de
masterul profesional, care se axează pe o pregătire practică într-un domeniu mai îngust de
cunoştinţe (comunicare, relaţii publice, sociologie politică etc.), cel ştiinţific vizează dezoltarea
capacităţilor generale de cunoaştere a realităţii sociale, prin însuşirea componentelor de bază
teoretice şi metodologice.
Astfel, din punct de vedere teoretic, se încearcă prezentarea şi însuşirea celor mai
reprezentative curente sociologice contemporane, precum şi schimbările de paradigme intervenite în
ultimele decenii. De asemenea, se oferă prin cursuri speciale, o imagine asupra schimbărilor sociale,
la nivel regional şi global, intervenite în perioada recentă şi a modului în care ştiinţele sociale
încearcă să le surprindă.
Pe plan metodologic, masteratul îşi propune să prezinte, în modul cel mai serios şi
aprofundat, arsenalul metodelor şi tehnicilor de culegere a informaţiei precum şi al procedurilor
avansate de prelucrare şi interpretare a datelor obţinute din cercetările empirice. Se va realiza o
predare şi o însuşire echilibrate a metodologiilor cantitative şi calitative, insistându-se pe aspectele
cele mai moderne utilizate în cercetările recente. Se va insista îndeosebi pe însuşirea tehnologiilor
oferite de mijloacele electronice de calcul, dar nu doar în sensul aplicării mecanice de proceduri, ci
insistându-se pe analiza critică a acestora. În sfârşit, se va completa arsenalul metodologic specific
sociologiei cu cunoştinţe generale privind cercetarea ştiinţifică, argumentarea şi comunicarea
rezultatelor obţinute.
În rezumat, obiectivul fundamental al masteratului este să pregătească tineri cu o înaltă
calificare – teoretică şi practică –, dintre care o parte să înscrie în treapta următoare de pregătire –
studiile doctorale – pentru a urma cu succes o carieră academică, în unităţile de învăţământ superior
sau în cele de cercetare, iar altă parte să profite de abilităţile şi cunoştinţele deosebit de avansate în
cercetarea empirică, pentru a putea să facă faţă cerinţelor puse de institutele şi organizaţiile care
oferă posibilitatea dezvoltării unei cariere în domeniul sociologiei aplicate.

