
CERINȚĂ STUDENȚI SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, RESURSE UMANE (licență și master, linia 
romana și linia maghiară) 
ONG-ul „Împreună pentru o lume mai bună” are 10 angajati permanenți (5 coordonatori de 
proiect, 1 contabil, 1 specialist in marketing, 2 specialiști scriere proiecte, 1 director general) 
și lucrează cu aproximativ 30 de voluntari studenți în fiecare moment (aprox 140 de studenți 
pe an). Proiectele lor sunt rar de lungă durată (unele chiar si 3-4 ani), de cele mai multe ori de 
1 an și puține care durează doar 2-3 luni. În ultima perioadă, directorul general observă că 
atmosfera de la sediu este mai puțin destinsă decât de obicei, apar mai multe plangeri 
informale din partea unora dintre angajați despre atitudinea sau comportamentul colegilor, 
se încalcă mai multe deadline-uri decât în trecut.  
În consecință, directorul apelează la o echipă de sociologi/antropologi/specialiști în resurse 
umane (adica VOI) pentru a-l ajuta să înțeleagă ce se întâmplă la ea/el în organizație. Își 
exprimă certitudinea că ceva nu merge bine, că oamenii sunt mai nemulțumiți si mai puțin 
motivați să-și facă treaba bine dar că nu știe exact care sunt problemele. Se bazează pe voi să 
îi dați un raport de cercetare care să îl/o ajute să înțeleagă situația.  
În echipe de 2 persoane, realizați un design de cercetare pe care i l-ați propune directorului: 

- Care este obiectivul și întrebarea voastră de cercetare?  
- Pentru care metodă/metode de cercetare ați opta și cum motivați alegerea făcută? 
- Ce instrumente ați folosi? (descrieți pe scurt structura instrumentului) 
- Cui ați aplica instrumentele? (cu detalii: eșantionare și număr aproximativ de 

respondenți) 
- Care ar fi time-line-ul?  

Scopul vostru este să îl/o convingeți pe director că planul vostru de cercetare este unul 
suficient de bun ca în urma derulării acesteia să aibă răspusnurile la întrebările care îl/o 
frământă. Îl/o puteți convinge de acest lucru având obiective și întrebări realiste și pertinente, 
precum și instrumente de cercetare strâns corelate cu acestea.  
Dimensiunea design-ului de cercetare: cel mult 5 pagini (claritatea este mai importantă decât 
cantitatea) 
Data limită: 27 mai 
 
CERINȚĂ STUDENȚI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
În echipe de 2 studenți de la secția de Asistență Socială, realizați un eseu în care să analizați 
aspectele funcționale și mai puțin funcționale ale stagiilor de practică de semestru la care ați 
participat până în prezent la FSAS.  
 
Se va puncta alegerea unei metode de analiză (de exemplu SWAT), descrierea 
aspectelor funcționale și mai puțin funcționale, argumentarea și analiza în funcție de 
obiectivele stagiilor de practică. Descrieți în ce a constat stagiul de practică și care au fost 
obiectivele acestuia.  
 
Dimensiunea eseului: maxim 3 pagini 
Data limită 27 mai 
 


