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METODE APLICATE DE CERCETARE SOCIALĂ 
 

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 
 

APEL PENTRU ÎNSCRIERI 
 

 
 
Organizată începând cu 1997, Școala de vară de metode aplicate de cercetare socială vă 

propune și anul acesta o serie de cursuri de metodologia cercetării, adresate atât începătorilor, 
cât și avansaților, susținute de o echipă de profesori și practicieni cu experiență națională și 
internațională în domenii care presupun culegerea și analiza datelor sociale.  

Având un caracter aplicat pronunțat, cursurile se adresează atât persoanelor care doresc 
să dobândească aptitudini noi pentru piața muncii cât și masteranzilor, doctoranzilor sau 
cercetătorilor. Programul are o componentă online, de șapte săptămâni, și o componentă onsite, 
de o săptămână. Cursurile sunt predate interactiv, iar formatul lor vă va pune în contact cu 
persoane care vă împărtășesc interesele de cercetare. 

Fiind un program postuniversitar, el este adresat doar celor care au absolvit cu diplomă cel puțin 
studiile universitare de licență. 
 
Parcurgerea programului înseamnă dobândirea unui număr de 14 credite transferabile, care pot 
fi utilizate conform Regulamentului de credite transferabile al UBB, conceput în baza sistemului 
european de credite transferabile (ECTS). 
 
Durata (online și onsite): 18 iunie – 12 august 2018 
Cursuri onsite (str. Minerilor 85, clădirea FSPAC, Universitatea Babeș-Bolyai): 2 iulie – 7 iulie 
2018 
 
 
  

https://href.li/?http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/ects.html
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Temele programului: 
- conceperea și implementarea designurilor de cercetare;  
- analiză de conținut și de discurs; 
- interviuri și focus grupuri;  
- tehnici de eșantionare;  
- introducere în statistică și analiza datelor;  
- realizarea de infografice; 
- baze de date relaționale; introducere în SQL; 
- analiză de rețea;  
- analiză multinivel;  
- analiză factorială; 
- modele de ecuații structurale (SEM);  
- analiza seriilor de timp;  
- analiza bayesiana;  
- machine learning. 

 
Softuri prezentate: 
- analiză de conținut: Voyant, Yoshikoder, Maxqda. 
- analiză statistică: SPSS, R, AMOS, Stata, Eviews  
- infografice: Tableau Public. 
- baze de date relaționale: MySQL server, Workbench.  

 
Pentru absolvirea programului, cursanții trebuie să promoveze 75% dintre cursuri.  
 
Taxa de participare: 1.000 de lei. 
Angajați sau doctoranzi UBB: 600 de lei. 
     
Termen limită de înscriere: 15 iunie 2018 (inclusiv) 
 
Pentru înscriere sau pentru informații suplimentare vă rugăm să scrieți la adresa 
sorana.constantinescu@fspac.ro  
 
 
 

mailto:sorana.constantinescu@fspac.ro
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Echipa de profesori 
 

 
Adela Fofiu deţine un doctorat în sociologie. Începând cu studiile 
doctorale, s-a specializat în metoda analizei de conţinut, urmând un 
parcurs academic interdisciplinar în care studiază şi dezvoltă tehnici şi 
instrumente digitale de analiză a conţinuturilor şi proceselor 
comunicaţionale. Din 2016 este activă şi în mediul privat, unde 
colaborează cu o echipă de programatori într-un proiect internaţional de 
dezvoltare de inteligenţă artificială.  

 
Angela Lumezeanu este doctorandă, având ca temă construirea bazelor de        
date istorice; cu un master în Antichitate Clasică și un master în Informatică 
și Programare.  Este programator la Institutul de Istorie George Baritiu, 
Academia Română. În ultimii ani a dezvoltat mai multe baze de date și 
programe software în arheologie, istorie și demografie istorică. Are 
experiență în Mysql, RubyOnRails, programe web, administrare servere 
Linux. 

 
Constantin Bosânceanu are un doctorat în științe politice la Central 
European University.  În prezent este cercetător la Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (WZB). În studiile sale despre inegalitate 
economică și comportament politic folosește R, LaTeX și Emacs. 
 
 
 

  
Cosmin Marian are un doctorat în sociologie, abilitare în științe politice. A 
urmat specializări în statistică socială la University of Michigan, Ann Arbor. 
Este profesor universitar și director al departamentului de Științe Politice, 
UBB Cluj. Este coordonator al platformei de date electorale Romanian 
Electoral Data. 
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Cristian Litan are un doctorat în economie la University Carlos III de 
Madrid, și un masterat la Central European University. Este conferențiar 
în economie la UBB, a fost economist la Banca Naţională a României, 
Departamentul de Politică Monetară şi Modelare (2007-2009). În studiile 
sale utilizează frecvent Mathlab, Gauss, C++, Latex, Eviews, Stata, SPSS. 
 
 

 
Csongor-Ernő Szőcs este doctorand în științe politice, are un masterat în 
cercetare socială și o licență în economie. A fost editor la Transindex.ro 
(2012-2014), director executiv la Media Index Association (2014-2015), 
iar în prezent este Group Leader Financial Controlling la Bosch. În 
analizele sale utilizează frecvent Tableau, Mathlab, SPSS, AMOS. 
 
 

 
Daniela Angi are un doctorat în sociologie la Academia Poloneză de 
Științe, și are un masterat în științe politice la Central European 
University. Este cercetător științific în cadrul Centrului pentru Studiul 
Democrației, UBB. Activitatea sa de cercetare are ca tematici principale 
valorile democratice și participarea civică a tinerilor și aspecte legate de 
politicile din domeniul educației.  

 
 
 

 
Florin Feşnic are un doctorat în știinţe politice la University of Illinois 
Urbana-Champaign, și masterate la Central European University, şi 
University of Rochester. Interesele lui de cercetare includ democratizarea 
şi determinanţii săi, sistemele de partide, sociologia electorală, designul 
instituţional, evaluarea academică, politicile educaţionale şi impactul 
educaţiei asupra  democraţiei. 
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Gabriel Bădescu are un doctorat în sociologie, licența în matematică și 
sociologie. A urmat specializări în statistică socială la University of 
Michigan, Ann Arbor. Este profesor universitar și director al Centrului 
pentru Studierea Democrației, UBB. Interesele de cercetare includ teme 
de socializare politică, capital social, politici educaționale, migrație de 
muncă și scientometrie. 
 
 

                                                                                                                          
George Jiglău are un doctorat in științe politice, un masterat la Central 
European University CEU Budapesta, și un masterat în Comunicare și Studii 
Multiculturale la UBB. A scris și a editat o serie de volume și articole 
publicate în reviste din țară și din străinatate pe teme precum alegerile și 
sistemele electorale, partidele și sistemele de partide, relații interetnice 
sau despre Uniunea Europeană și procesul de europenizare. 
 

 
Marcel Cremene are un doctorat în computer science la Universitatea 
Tehnică Cluj-Napoca și Université de Savoie. În prezent este Senior 
Scientist la Core Capital Management, Senior Java Developer la 8X8 Global 
Cloud Development și conferențiar la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. 
Temele de cercetare includ sisteme adaptative complexe, aplicații 
senzitive la complex, aplicații mobile.  
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PETRUȚA TEAMPĂU are un doctorat în antropologie culturală și un 
masterat de antropologie și studii multiculturale. Este lector în științe 
politice, UBB. Are peste 15 ani de experiență în munca de teren, în țară și 
străinătate. Domeniile sale de interes sunt antropologia urbană, studiile de 
gen și studiile culturale. 
 
 
Sorana Constantinescu este doctorandă în Sociologie la UBB și 
Clarkson University, și are un masterat în cercetare socială (UBB). 
Interesele sale de cercetare includ metode cantitative și metode 
implicite aplicate în științe sociale. În analizele sale utilizează frecvent 
SPSS, AMOS, R. 
 
 

  
                                                                                                               

Toma Burean are un doctorat în cercetare socială la Academia 
Poloneză de Științe, și are un masterat în științe politice la Central 
European University. Este lector în științe politice la UBB . Domeniile 
de interes sunt reprezentare politică, comportament politic, atitudini 
politice ale tinerilor și migrație. 
 


