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Dragi viitori studenți-doctoranzi, 

 

Bine ați venit la Școala doctorală de Sociologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai 

Cluj-Napoca. Sunteți pe cale să alegeți o universitate de top pentru a vă definitiva formarea 

voastră în cadrul studiilor de doctorat. Sociologia este un domeniu dinamic care încearcă să 

răspundă la numeroase întrebări și sunteți pe cale să pășiți într-o instituție a cărei membri sunt 

implicați într-o varietate de activități de cercetare cu impact semnificativ asupra vieții 

oamenilor. Voi, studenți doctoranzi, sunteți o resursă importantă în dezvoltarea Facultății de 

Sociologie și Asistență socială și vă așteptăm cu interes să contribuiți atât în activitatea de 

cercetare prin temele și proiectele voastre proprii, dar și în activitatea didactică prin pregătirea 

viitorilor profesioniști din domeniile asistență socială, sociologie, antropologie și resurse 

umane.  

Pe parcursul studiilor de doctorat veți întâmpina numeroase provocări în atingerea 

rezultatelor propuse, dar totodată veți beneficia de tot sprijinul membrilor școlii doctorale și a 

colegilor voștri doctoranzi în a vă ajuta să vă atingeți scopul. Sunteți pe cale de a începe 

probabil una din cele mai provocatoare etape din formarea voastră personală și profesională 

iar noi suntem aici pentru a vă vedea devenind cercetători de success care vor contribui la 

cunoașterea, înțelegerea și explicarea fenomenelor sociale. Drumul nu va fi tot timpul ușor, dar 

vă aisgurăm că la final este plin de numeroase satisfacții.   

Deși în cea mai mare parte a timpului veți lucra îndeaproape cu coordonatorul vostru, 

puteți să contactați secretariatul Școlii doctorale sau pe mine dacă aveți întrebări la care doriți 

răspuns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu 

Director Școala doctorală de Sociologie 

 

 

 



 

Întrebări frecvente 
 

 

 

Pe ce se centrează un doctorat în Sociologie? 

Programul de doctorat își propune stimularea cercetării fundamentale avansate, dar și a celei 

cu caracter aplicativ-intervențional pe subiecte diverse care privesc aria socială, atât la nivel 

mezosocial cât și macrosocial.  

 

Ce presupune un program de doctorat în Sociologie? 

Programul de doctorat presupune parcurgerea a două etape, începând cu data înmatriculării (1 

octombrie):  

 Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul 1) 

 Program individual de cercetare avansată (anii 2 și 3) 

La sfârșitul fiecărui an de studiu, studenții prezintă anual câte un referat în fața comisiei 

de îndrumare în care prezintă proiectul de cercetare, respectiv progresele realizate pe parcursul 

stagiului și rezultatele obținute. 

 

Ce joburi au absolvenții unui doctorat în Sociologie obținut la UBB? 

Programul de doctorat în Sociologie echipează studenții cu competențele teoretice și practice de 

cercetare și înțelegere a fenomenelor sociale, pregătindu-i pentru a ocupa diverse poziții în 

sectorul public și non-profit. Absolvenții noștri ocupă diverse poziții în universitățile din 

România, institute și centre de cercetare, autorități publice locale.    

 

Ce căutăm de la aplicanții noștri? 

Aplicanții noștri pot veni din orice domeniu de activitate. Deși nu există cursuri pregătitoare 

pentru a urma un program de doctorat, este recomandabil ca aplicanții să aibă o bază solidă 

privind metodele de cercetare și cunoașterea principalelor abordări sociologice privind 

fenomenele sociale. Experiența anterioară în cercetare sau experiența în muncă pot reprezenta 

un avantaj, dar nu reprezintă criterii în procesul de selecție.  

 

Este o diplomă de master obligatorie pentru înscrierea la doctorat? 

Se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenți ai 

studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau 

de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară 

aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master 

în specialitate. 

 

Când e examenul de admitere? 

În 18 septembrie 2018 ora 10:00 este programat examenul scris, iar de la ora 15:00 proba orală 

conform programărilor în funcție de coordonatorul de doctorat ales. 

 

Cum se desfășoară cursurile la școala doctorală de Sociologie? 

Cursurile din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate se derulează 

în semestrul al doilea (12 săptămâni). Acestea sunt susținute de cadre didactice titulare și 

afliliate FSAS și acoperă noțiuni legate de teorii sociologice, metodologia cercetării în științele 



sociale, aspecte etice privind cercetarea și se desfășoară la sediul instituției din B-dul 21 

decembrie 1989, nr. 128 sau la sediul de pe str. Plugarilor. Cursurile sunt programate 

săptămânal (de la ora 16:00) sau modular (la sfârșit de săptămână), orarul fiind afișat pe 

pagina facultății și la avizier. 

 

Cât durează un doctorat? 

În mod normal, studiile de doctorat durează 3 ani (6 semestre universitare). Pentru 

neîndeplinirea obligațiilor academice din planul studiilor de doctorat se poate solicita 

prelungirea cu 2 sau 4 semestre universitare în regim cu taxă. 

 

Cât costă programul? 

Anual școala doctorală primește din partea MEN un număr limitat de locuri bugetate cu bursă și 

locuri bugetate fără bursă. Studenții străini și cei care doresc să urmeze un doctorat cu taxă vor 

plăti un cuantum care este stabilit de către Senatul UBB. Pentru anul universitar 2018-2019, 

taxele de școlarizare sunt stabilite la 5000 RON/an pentru cetățeni români, UE, SEE și CE, 

respectiv 240 EUR/lună pentru cetățeni din afară care studiază pe cont propriu proveniți din 

state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi 

din Confederaţia Elveţiană. 

 

Unde pot afla mai multe informații? 

Pentru mai multe informații consultații web-situl ISD (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/) sau al 

Facultății de Sociologie și Asistență socială (http://socasis.ubbcluj.ro/). 

De asemenea puteți contacta directorul școlii doctorale. 
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Informații privind admiterea 

 
 

Descriere: 

Școala doctorală de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială 

organizează studii de doctorat cu frecvenţă şi cu frecvență redusă. Doctoranzii cu frecvenţă pot 

beneficia de bursă doctorală pe o perioadă de trei ani în funcție de numărul de burse disponibile 

și de rezultatul la concursul de admitere. Toţi doctoranzii sunt invitaţi să se implice activ în 

proiectele de cercetare desfăşurate de membrii facultăţii, cât şi în sarcinile didactice curente: 

seminarii şi consultaţii pentru studenţi.  

Programul de doctorat se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (6 semestre) și include: 

 un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul şcolii 

doctorale în semestrul 2 şi alcătuit din activităţi de cursuri și seminarii (30 credite);  

 un program individual de cercetare ştiinţifică în anii 2 și 3; 

 susținerea în fața comisiei de îndrumare a trei proiecte de cercetare care acoperă tematica 

temei propuse; 

 susținerea lucrării de doctorat. 

 

Școala Doctorală de Sociologie își propune stimularea cercetării fundamentale avansate, dar și a 

celei cu caracter aplicativ-intervențional pe subiecte diverse care privesc aria socială, atât la nivel 

mezosocial cât și macrosocial: 

- radiografierea unor stări de fapt actuale (de exemplu situația delincvenței, a grupurilor 

marginalizate, - excluziunea socială, violența în familie, politicile sociale, dinamica cotidiană a 

relațiilor dintre micro-comunitățile locale etc.); 

- descrierea unor procese din perspectivă dinamică (comparații longitudinale, comparații între 

medii socio-economice, etc.). 

 

Coordonatori de doctorat și temele de interes: 

Prof. dr. Enikő Albert-Lőrincz (e_albert_lorincz@socasis.ubbcluj.ro): Problematica 

drogurilor din perspectiva socială; Sănătatea şi boala in context social; Educația și problemele 

specifice ale școlilor; Adaptarea socială și școlară. 

 

Prof. abil. dr. Dan-Florentin Chiribucă (dchiribuca@socasis.ubbcluj.ro): Sociologia 

comunicării și mass media; Impactul social al tehnologiei informațiilor și comunicării  

 

Prof. abil. dr. Mircea Comșa (mcomsa@socasis.ubbcluj.ro): Studii electorale; Metodologia 

anchetei si analiza comportamentului electoral; Estimarea impactului dezirabilității sociale 

 

Prof. abil. dr. Irina Culic (irina.culic@socasis.ubbcluj.ro): Sociologia statului; Migrația 

internațională; Studii de cetățenie; Sociologie politică comparată; Naționalism și etnicitate; 

Fundamente epistemologice și metodologice ale cercetării sociale; Sociologie istorică 
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Prof. abil. dr. Cornelia Mureșan (cornelia.muresan@socasis.ubbcluj.ro): Relații între 

generații și relații de gen; Parcursuri sociale și traiectorii: familie și rezidență, educație și 

muncă,  infracțiune și recidivă, 

 

Prof. dr. Livia Popescu (lpopescu@socasis.ubbcluj.ro): Devianţă şi pedeapsă; Dimensiuni 

sociale ale medicinei şi sănătăţii; Excluziune socială, sărăcie şi protecţie socială; Politici şi 

servicii sociale 

 

Prof. dr. Maria Roth (mroth@socasis.ubbcluj.ro): Grupuri marginalizate și discriminare, cu 

accent pe cercetări din domeniul sociologiei copilăriei și tineretului; Educația și sănătatea 

copiilor; Violența și societatea 

 

Conf. abil. dr. László Csaba Dégi (d.csaba@socasis.ubbcluj.ro): Sănătatea şi boala în context 

social; Asistența psihosocială în oncologie; Prevenirea bolilor neoplazice; Cancerul și munca.  

 

Conf. abil. dr. Valér Veres (veresv@socasis.ubbcluj.ro): Structură socială și identitate 

etnonațională; diversitate și relațiile intergroup; Dinamica populației, probleme privind 

scăderea populației în context național și european, îmbătrânirea populației, dinamica 

cuplurilor; Transformări în societatea postindustrială, dezvoltare socială; transformarea stilului 

de viață a tinerilor, inegalitatea șanselor, relația dintre generații 

 

Conf. abil. dr. Mihai–Bogdan Iovu (iovu.mihai@socasis.ubbcluj.ro): Abuzul și neglijarea 

copiilor; Drepturile copiilor; Formarea în Asistența Socială 

 

Conf. abil. dr. Maria-Carmen Pantea (mpantea@socasis.ubbcluj.ro): Studii de tineret. 

Sociologia muncii și angajării 

 

Calendarul admiterii la doctorat: 

 3 – 7 septembrie 2018: ÎNSCRIEREA (la secretariatul ISD). Pentru candidații care își 

susțin dizertația în septembrie 2018, înscrierea se prelungește până în 13 septembrie 

 18 septembrie 2018 CONCURSUL DE ADMITERE (la sediul Facultății de Sociologie și 

Asistență socială) 

 19 – 21 septembrie 2018: CONTESTAȚII ȘI REZOLVAREA LOR (la sediul FSAS) 

 24 -26 septembrie 2018: CONFIRMAREA LOCULUI (le sediul ISD) 

 1 octombrie 2018 ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI 

 

Derularea concursului de admitere: 

Se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenți ai 

studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de 

licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării 

celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în 

specialitate.  

Candidații înscriși vor susține două probe: 

1. Proba scrisă din domeniul Sociologie – conform bibliografiei fiecărui coordonator de 

doctorat. Proba 1 este eliminatorie: pentru a putea susține proba 2, candidații trebuie să 

obțină minim nota 5 (cinci) la proba scrisă. 

2. Proba orală – susținerea proiectului de cercetare în fața unei comisii de concurs. 
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Tematicile de concurs și programarea probelor sunt afișate pe pagina FSAS la secțiunea 

Doctorat. 

Media minimă de admitere (calculată ca medie aritmetică a notelor la cele două probe cu două 

zecimale fără rotunjire) este 7,00 (șapte). În cazul mediilor egale ale candidaților, departajarea se 

face în funcție de: 

 Criteriul I- nota obținută la examenul scris; 

 Criteriul II - nota obținută la proba orală; 

 Criteriul III - media generală de absolvire studiilor de master (calculată ca medie 

aritmetică dintre media anilor de studiu și nota obținută la dizertație); 

 Criteriul IV- media generală de absolvire a studiilor de licență (calculată ca medie 

aritmetică dintre media anilor de studiu și media obținută la examenul de licență). 

Selecția candidatului pe locurile alocate (buget cu bursă, buget fără bursă, taxă) este realizată de 

către conducătorul de doctorat la care acesta s-a înscris. Înmatricularea studenților declarați 

admiși se face după obținerea avizului favorabil din partea Consiliului școlii doctorale. 

 

Taxe școlarizare: 

Cuantumul taxei pentru studiile doctorale este de 5000 RON/an pentru cetățenii UE, SEE și CE 

și de 240 EUR/lună pentru cei care care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, sau din 

Confederaţia Elveţiană. 

 

Înscriere: 

Procedura de înscriere a cetățenilor din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic 

European (SEE) respectiv Confederația Elvețiană (CH) în vederea participării la concursul 

de admitere organizat pentru studiile universitare de doctorat este următoarea:  

 Candidatul consultă lista „Distribuția pe facultăți și conducători de doctorat a locurilor 

pentru concursul de admitere la doctorat destinate cetățenilor din UE, SEE, CH”, afișată 

atât la Institutul de Studii Doctorale cât și pe Internet la adresa 

http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/distributia-locurilor-oferite-pentru-concursul-de-admitere/ 

 Se achită de către candidat taxa pentru concursul de admitere la doctorat 2018, formată 

din taxa de procesare și taxa de înscriere în cuantum total de 330 RON utilizând una din 

modalitățile: 

o la orice ghișeu poștal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, 

deschis la Banca Națională Trezoreria Cluj;  

o la casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr. 14, cu orar de lucru luni-vineri, 

(sâmbătă și duminică: închis);  

o prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al 

Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, deschis la Banca Națională 

Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.  

 Candidații se vor înscrie la concursul de admitere în perioada precizată depunând un 

dosar la Institutul de Studii Doctorale (str. Univeristății 7-9, etaj 1) conținând următoarele 

documente. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de 

identitate/paşaportului. Înscrierea în numele candidatului de către o altă persoană se poate 

face numai pe bază de procură notarială. Persoanele cu dizabilități fizice pot depune 

documentele de înscriere pe adresa: doctorat@ubbcluj.ro, însoțite de o certificare care 

atestă imposibilitatea deplasării. Candidații din categoria – românii de pretutindeni – se 

vor înscrie pe baza pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de  

http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/distributia-locurilor-oferite-pentru-concursul-de-admitere/


doctorat și a certificatului de naștere, cu menționarea exactă, în momentul depunerii 

dosarului, a locului pe care candidează (locuri de români/UE, sau locuri români de 

pretutindeni): 

o  Fișa de înscriere (fișa de înscriere completată va fi generată prin introducerea 

datelor de către candidat pe platforma de înscriere/preînscriere online de la 

următorul link: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/). Pentru generarea fișei 

de înscriere, este necesar să fie introduse pe platforma online de 

înscriere/preînscriere datele de identificare personale conform cărții de identitate 

(buletinului de identitate), certificatului de naștere și/sau certificatului de 

căsătorie, dacă e cazul și conform celorlalte documente;  

o Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe 

website-ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care 

optează pentru locurile rezervate etniei rrome;  
o Curriculum vitae;  

o Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);  

o Originalele documentelor (pentru efectuarea „copie conform cu originalul”) sau 

copii legalizate la notar ale următoarelor documente: diploma de bacalaureat și 

foaia matricolă pentru modelul de diplomă conceput a fi însoțită de foaie 

matricolă; diploma de finalizare a studiilor de licență (cu anexele aferente după 

caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă); diploma de studii 

aprofundate / master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv 

supliment la diplomă); certificatul de naștere; certificatul de căsătorie (numai în 

cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie); document administrativ de 

schimbare a numelui (dacă este cazul). Candidații care au promovat examenul de 

disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta 

la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de 

învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de 

studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile 

efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe 

lângă Ministerul de resort.  

o Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate  

o Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal  

o Documentul de plată (chitanță, ordin de plată, mandat poștal) care dovedește plata 

taxei pentru concursul de admitere pe care se va preciza preciza numele 

candidatului și mențiunea „Taxă procesare și taxă înscriere concurs doctorat, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de …”. 

o Dosar plic (mapă)  

 

Procedura de înscriere pentru a cetățenilor străini care nu sunt din Uniunea Europeană, 

din Spațiul Economic European și nici din Confederația Elvețiană în vederea participării la 

concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de doctorat este reglementată prin 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6000/2012, cu modificările 

aduse prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3359MD din 11.03.2013. Primirea la studii 

și școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018 este reglementată prin 

Ordinul nr. 3473/2017.  

  

 



 

Tematica de concurs în funcție de coordonator 
 

 

 

Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő  

Tematică: Problematica drogurilor din perspectiva socială; Sănătatea şi boala in context 

social; Educația și problemele specifice ale școlilor; Adaptarea socială și școlară.  

Bibliografie orientativă 

 Babbie, E. (2003). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó: Budapest 

 Bartholomew, K.L., Parcel, S.G., Kok, Gerjo – Gottlieb, H.N., (2006), Planning health 

promotion programs, An Intervention Mapping Approach, Published by Jossey-Bass, San 

Francisco 

 Boudon, R. (1981). The Logic of Social Action. Routledge and Kegan Paul: London–Boston–

Henley  

 Coleman, J. (1988). Social Capital int he Creation of Human Capital. American Journal of 

Sociology S94. S95-120  

 Nettleton, S. (2016). The Sociology of Health and Illness. Policy Press: Cambridge. 

 Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage Publications: 

London, New Delhi. 

 Rotariu T. (2016). Fundamente metodologice ale științelor sociale. Iași: Polirom. 

 Rubington, Earl – Weinberg, Martin S. (2010): The Study of Social Problems. Seven 

Perspectives. Seventh Edition, Oxford University Press, Oxford. 

  Wainwright, D. (Ed.) (2008). A Sociology of Health. Kindle Edition, Bath 

Reviste recomandate: 

Journal of Adolescent Health, http://www.jahonline.org/ 

Substance Use & Misuse, http://www.tandfonline.com/toc/isum20/current 

European Addiction Research, http://www.karger.com/Journal/Home/224233 

Drug and Alcohol Dependence, http://www.journals.elsevier.com/drug-and-alcohol-dependence 

The Journal of Studies on Alcohol and Drugs, http://www.jsad.com/ 

 

Prof. dr. abil. Chiribucă Dan 

Tematică: Sociologia comunicării și mass media; Impactul social al tehnologiei informațiilor 

și comunicării. 

Bibliografie: 

 Bryman, A. (2012). Social research methods. OUP Oxford (in fapt sunt foarte multe 

editii cea mai recenta este din 2015, si poate fi oricare dintre ele). 

 Castells, M. (2013). Communication Power. OUP Oxford. 

 Jensen, K. B. (Ed.). (2002). A Handbook of Media and Communication Research: 

Qualitative and Quantitative Methodologies. Routledge. 

 

Prof. dr. abil. Comșa Mircea 

conducător de doctorat în domeniul Sociologie 

Tematică: Studii electorale; Metodologia anchetei si analiza comportamentului electoral; 

Estimarea impactului dezirabilității sociale. 

 

http://www.jahonline.org/
http://www.tandfonline.com/toc/isum20/current
http://www.karger.com/Journal/Home/224233
http://www.journals.elsevier.com/drug-and-alcohol-dependence
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Bibliografie 

 Byrne, M. B. (2010). Structural equation modelling with Amos. Basic concepts, 

application, and programming. London: Lawrence Erlbaum Associates. 

 Chaudhuri, A., & Christofides, T. C. (2013). Indirect questioning in sample surveys. 

Berlin: Springer. 

 Davidov, E., Schmidt, P., & Billiet, J. (2011). Cross-cultural analysis: Methods and 

applications. New York: Psychology Press, Taylor & Francis Group. 

 Franklin, N. M. (2004). Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in 

Established Democracies since 1945. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Groves, R.M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, 

R. (2009). Survey Methodology. Second Edition. New York: Wiley. 

 Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data 

analysis. Harlow: Pearson Education Limited. 

 Rolfe, M. (2012). Voter turnout: A social theory of political participation. New York: 

Cambridge University Press. 

 Saris, W. E., & Gallhofer, I. N. (2014). Design, evaluation, and analysis of 

questionnaires for survey research. Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons. 

 Scheuren, F., & Alvey, W. (2008). Elections and exit polling. Hoboken, N.J: John Wiley 

& Sons. 

 Tian, G.-L., & Tang, M.-L. (2014). Incomplete categorical data design: Non-

randomized response techniques for sensitive questions in surveys. Boca Raton, Florida : 

CRC Press, Taylor & Francis Group. 

 Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic 

Voluntarism in American Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

 

Prof. dr. abil. Culic Irina 

Tematica: Sociologia statului; Migrația internațională; Studii de cetățenie; Sociologie 

politică comparată; Naționalism și etnicitate; Fundamente epistemologice și metodologice 

ale cercetării sociale; Sociologie istorică. 

Bibliografie obligatorie: 

 Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press, 

Cambridge, 1977. [Originalul în franceză: Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé 

de trois études d'ethnologie kabyle. Editions Droz, Genève, 1972]. 

 Foucault, M. (1999). Arheologia cunoșterii. [Traducere, postfaţă şi note de Bogdan 

Ghiu]. Editura Univers: Bucureşti. 

 Kuhn, Th. (2008). Structura revoluțiilor științifice (ediția a doua). Editura Humanitas: 

București. 

 

Prof. dr. Popescu Livia 

Tematica: Probleme sociale (micro, mezzo şi macro)  

Subteme: Devianţă şi pedeapsă; Dimensiuni sociale ale medicinei şi sănătăţii; 

Excluziune socială, sărăcie şi protecţie socială; Politici şi servicii sociale.  
Bibliografie

1
: 

 Apospori, E., Millar, J. (eds.). (2003). The Dynamics of Social Exclusion in Europe. 

Edgar Elgar: Cheltenham, Northhampton. 

                                                           
1 Volumele pot fi consultate la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 



 Blank, R.H. & Viola B. (2007). Comparative Health Policy. Palgrave Macmillan: 

Houndmills, New York. 

 Osterle, A. (ed) (2011). Long-term Care  in Central and Eastern Europe. Peter Lang: 

Frankfurt am Main. 

 Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage Publications: 

London, New Delhi 

 Payne, G. (ed) (2006). Social Divisions (2nd edition). Palgrave Macmillan: Houndmills, 

New York. 

 Pfohl, S. (1994). Images of Deviance and Social Control: a Sociological History (2nd 

edition). New York: McGraw-Hill. 

 Steinert, H. & Pilgram, A. (eds.) (2007). Welfare Policy from Below. Struggles Against 

Social Exclusion in Europe. Ashgate: Aldershot, Burlington. 

 

Prof. dr. Roth Maria 

Tematica: Grupuri marginalizate și discriminare, cu accent pe cercetări din domeniul 

sociologiei copilăriei și tineretului; Educația și sănătatea copiilor; Violența și societatea.  

Bibliografie: 

 Corsaro, W. A. (2004). Sociologia copilăriei. Cluj-Napoca: Ed. International Book 

Access 

 Cojocaru, D. (2008). Copilăria și construcția parentalității. Iași: Polirom. 

 Hatos, A. & Săveanu, S. (coord.) (2009). Educatia și excluziunea socială a 

adolescentilor din România. Oradea: Editura Univ. din Oradea. 

 Roth, M. (2005). Copiii și femeile victime ale violenței. Cluj-Napoca: Presa Universitară 

Clujeană. 

 Loretta Bass, The Sociology of Children and Youth, 2005, in Sociological Studies of 

Children and Youth. Special International Volume. (10). Loretta E. Bass.  

(Guest editor). NY: Elsevier Science. 140-147, cap. 17, http://www.uk.sagepub.com/ 

leonguerrero4e/study/materials/reference/05434_socchild.pdf 

 Chisholm, L. & du Bois-Reymond, M. (1993). Youth Transitions, Gender and Social 

Change. Sociology 27, 259-279. Disponibil la 

adresa:http://troublesofyouth.pbworks.com/f/Chisolm%2B-

%2BYouth%2BTransitions,%2BGender%2Band%2BSocial%2BChange.pdf 

 Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. În J. Richardson (ed.). Handbook of Theory 

and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). New York, NY: 

Greenwood Press, http://econ.tau.ac.il/papers/publicf/Zeltzer1.pdf 

 Williams, J.P. (2007). Youth-Subcultural Studies: Sociological Traditions and Core 

Concepts. Sociology Compass 1-2, 572–593. Disponibil la adresa: 

http://www3.ntu.edu.sg/home/patrick.williams/PDFs/Williams%20-%20Youth-

subcultural%20studies.pdf 

 Arnett, J.J. (2004). Emerging_Adulthood. The Winding Road from the Late Teens 

through the Twenties. Oxford. Disponibil la adresa: 

http://ebook.stepor.com/book/emerging-adulthood-the-winding-road-from-the-late-

teens-through-the-twenties-84213-pdf.html 

 Punch, S. (2002). Research with Children. The Same or different from research with 

Adults? Childhood  9(3), 321–341. Disponibil la adresa: 

http://www.dreamscanbe.org/Reasearch%20Page%20Docs/Punch%20-

%20research%20with%20children.pdf 

http://www.uk.sagepub.com/%20leonguerrero4e/study/materials/reference/05434_socchild.pdf
http://www.uk.sagepub.com/%20leonguerrero4e/study/materials/reference/05434_socchild.pdf
http://troublesofyouth.pbworks.com/f/Chisolm%2B-%2BYouth%2BTransitions,%2BGender%2Band%2BSocial%2BChange.pdf
http://troublesofyouth.pbworks.com/f/Chisolm%2B-%2BYouth%2BTransitions,%2BGender%2Band%2BSocial%2BChange.pdf
http://econ.tau.ac.il/papers/publicf/Zeltzer1.pdf
http://www3.ntu.edu.sg/home/patrick.williams/PDFs/Williams%20-%20Youth-subcultural%20studies.pdf
http://www3.ntu.edu.sg/home/patrick.williams/PDFs/Williams%20-%20Youth-subcultural%20studies.pdf
http://ebook.stepor.com/book/emerging-adulthood-the-winding-road-from-the-late-teens-through-the-twenties-84213-pdf.html
http://ebook.stepor.com/book/emerging-adulthood-the-winding-road-from-the-late-teens-through-the-twenties-84213-pdf.html
http://www.dreamscanbe.org/Reasearch%20Page%20Docs/Punch%20-%20research%20with%20children.pdf
http://www.dreamscanbe.org/Reasearch%20Page%20Docs/Punch%20-%20research%20with%20children.pdf


 Shaw, C., Brady, L.-M., & Davey, C. (2011). Guidelines for Research with Children 

and Young People. NCB Research Centre. Disponibil la adresa: 

http://www.nfer.ac.uk/nfer/schools/developing-young-researchers/ncbguidelines.pdf 

Reviste și baze de date recomandate (centrate pe studiul copilăriei din diferite perspective): 

Childhood: http://childhood.camden.rutgers.edu/CS-journals.htm 

TransMONEE database: http://www.transmonee.org/ 

PISA study – OECD: 

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html  

TIMSS & PIRLS International Study Centre: http://timss.bc.edu/ 

Today’s children are tomorrow’s parents, UVT, http://www.tctp.cicop.ro/ 

 

Prof. dr.  abil. Mureșan Cornelia 

Teme: Demografia familiei, Cercetarea cursului vieții. Tematică: Relații între generații și 

relații de gen; Parcursuri sociale și traiectorii: familie și rezidență, educație și muncă,  

infracțiune și recidivă, etc.  

Bibliografie recomandată: 

 Batiuk, M.E., Lahm, K.F, Mckeever, M., Wilcox, N.  & Wilcox, P. (2005). Disentangling 

the effects of correctional education: Are current policies misguided? An event history 

analysis. Criminal Justice, 5(1), 55-74. 

 Cobbina, J.E., Huebner, B.E. & Berg, M.T. (2012). Men, Women, and Postrelease 

Offending: An Examination of the Nature of the Link between Relational Ties and 

Recidivism. Crime & Delinquency, 58(3), 331-361. 

 Grundy, E. & Henretta, J. C. (2006). Between elderly parents and adult children: A new 

look at the intergenerational care provided by the “sandwich generation”. Ageing & 

Society 26, 707-722. 

 Hepburn, J.R. & Griffin, M.L. (2004). The Effect of Social Bonds on Successful 

Adjustment to Probation: An Event History Analysis. Criminal Justice Review, 29,  46-

75 

 Mayer, K. U. (2009). New Directions in Life Course Research. Annual Review of 

Sociology, 35, 413-33. 

 Mureşan C. (2012). Schimbările comportamentului familial în România. O abordare din 

perspectiva cursului vieţii. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. 

 Schenk, N. & Dykstra, P. A. (2012). Continuity and change in intergenerational family 

relationships: An examination of shifts in relationship type over a three-year period. 

Advances in Life Course Research. 17(3), 121-132. 

 Widmer, E.D. & Ritschard, G. (2009). The de-standardization of the life course: Are men 

and women equal? Advances in Life Course Research,14, 28–39. 

 

Conf. dr. abil. Dégi Laszlo Csaba 

Tematica: Sănătatea şi boala în context social; Asistența psihosocială în oncologie; 

Prevenirea bolilor neoplazice; Cancerul și munca.  

Bibliografie: 

 Albrecht, G. L., Fitzpatrick, R., & Scrimshaw, S. C. (2003). The handbook of social 

studies in health and medicine. Sage. 

 Bird, C. E., Conrad, P., Fremont, A. M., & Timmermans, S. (2010). Handbook of 

medical sociology. Vanderbilt University Press. 

 Christ, G. H., Behar, L. C., Messner, C., & Behar, L. (2015). Handbook of Oncology 

http://www.nfer.ac.uk/nfer/schools/developing-young-researchers/ncbguidelines.pdf
http://childhood.camden.rutgers.edu/CS-journals.htm
http://www.transmonee.org/
http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
http://timss.bc.edu/
http://www.tctp.cicop.ro/


Social Work: Psychosocial Care for People with Cancer. Oxford University Press, USA. 

 Collyer, F. (2015). The Palgrave handbook of social theory in health, illness and 

medicine. Springer. 

 Holland, J. C. (2010). Psycho-oncology. Oxford University Press. 

 Lupu, I. (1999). Sociologie medicală. Iași: Polirom. 

 Pescosolido, B. A., Martin, J. K., McLeod, J. D., & Rogers, A. (2010). Handbook of the 

sociology of health, illness, and healing: a blueprint for the 21st century. Springer 

Science & Business Media. 

 Petra, Ș. (2007). Sociologie medicală. Cluj - Napoca: Dacia. 

 Szántó, Z., & Susánszky, É. (2006). Orvosi szociológia. Budapest: Semmelweis Kiadó. 

 Terry Altilio, M., & Otis-Green, S. (2011). Oxford textbook of palliative social work.  

Oxford University Press. 

Reviste recomandate: 

 Sociology of Health & Illness 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9566 

 Social Science & Medicine 

http://www.journals.elsevier.com/social-science-and-medicine 

 Psycho-Oncology 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1611 

 Journal of Psychosocial Oncology 

http://www.tandfonline.com/toc/wjpo20/current#.V3eE1RKdBE4 

 Supportive Care in Cancer 

http://www.springer.com/medicine/internal/journal/520?detailsPage=pltci_1060106 

 Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care 

http://www.tandfonline.com/toc/wswe20/current#.V3eFFBKdBE4 

 Social Theory & Health 

http://www.springer.com/medicine/journal/41285 

 Journal of Health and Social Behavior 

http://hsb.sagepub.com/ 

 Health Sociology Review 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=abstractingIndexing&journ

alCode=rhsr20#.V3eHABKdBE5 

 

Conf. dr. abil. Veres Valér 

Tematica: Populație, structură socială și identitate  

Subteme: 

I. Structură socială și identitate etnonațională; diversitate și relațiile intergrup 

II. Dinamica populației, probleme privind scăderea populației în context național și 

european, îmbătrânirea populației, dinamica cuplurilor 

III. Transformări în societatea postindustrială, dezvoltare socială; transformarea stilului 

de viață a tinerilor, inegalitatea șanselor, relația dintre generații 

Bibliografie 

Subtema I. 

 Anderson, B. (1991). Imagined Communities. London: Verso Books 

 Brubaker, R. (1996). Nationalism Reframed. Cambridge: Cambridge University Press 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9566
http://www.journals.elsevier.com/social-science-and-medicine
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1611
http://www.tandfonline.com/toc/wjpo20/current#.V3eE1RKdBE4
http://www.springer.com/medicine/internal/journal/520?detailsPage=pltci_1060106
http://www.tandfonline.com/toc/wswe20/current#.V3eFFBKdBE4
http://www.springer.com/medicine/journal/41285
http://hsb.sagepub.com/
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=abstractingIndexing&journalCode=rhsr20#.V3eHABKdBE5
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=abstractingIndexing&journalCode=rhsr20#.V3eHABKdBE5


 Csepeli, Gy. (1997). National Identity in Contemporary Hungary. New York: Columbia 

University Press 

 Calhoun, C. (2003). ‘Belonging' in the cosmopolitan imaginary’. Ethnicities, 3(4),  531-

553. 

 Erikson, R. & Goldhorpe J.H. (1993). The constant flux (Concepts, data and strategies 

of enquiry). Clarendon Press, Oxford. (Hu: A kutatás elméleti alapja, adatai és 

stratégiája. In: Andorka Rudolf – Stefan Hradil – Jules L. Peschar (szerk.): Társadalmi 

rétegződés. Budapest: Aula, 1995. 11–32. old.) 

 Goldthorpe J. H. (2000).  On Sociology: Numbers, Narratives and the Integration of 

Research and Theory. Oxford: Oxford University Press. 

 Eyal, G., Szelényi I., & Townsley E. (1998). Making Capitalism without Capitalists: 

The New Ruling Elites in Eastern Europe. London, New York: Verso Books (Ro: Eyal, 

G., Szelényi, I., Townsley, E. (2001): Capitalism fără capitalisti. Omega. București.  

Subtema II. 

 Van de Kaa, D.J. (1987). Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletin 

42 (1). Washington, The Population Reference Bureau. (Hu: A második demográfiai 

átmenet elmélete Európában, WEB.Szociológiai folyóirat, 1997) 

 Frejka, T., Sobotka, T. (2008). Fertility in Europe: Diverse, delayed and below 

replacement. Demographic Research, 19 (3), 15-46 

 Roussel, L. (1980). Mariages et divorces. Contribution a une analyse systematique des 

modelles matrimoniaux. Population, 35 (6), 1025–1040. (Hu: Veres V.: Demográfia és 

népességszociológia, 124-129) 

 Kligman, G. (2000). Politica duplicității. București: Humanitas. 

 Spéder, Zs. (2010). Demographic Transition of Three Populations in Two Countries – 

The Population of Romania and Hungary Compared. Hungarian Statistical Review, 

Special number 14 (Hu: Spéder, Zs. (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi 

magyarok a századfordulón. Kutatási jelentések 86. KSH Népességtudományi 

Kutatóintézet. Budapest. Bevezető, 1-25p.) 

Subtema III. 

 Beck, U. (2000). What is globalization? Polity Press -- Blackwell, Cambridge -- Oxford  

(Hu: Mi a globalizáció? A globalizmus tévedései – Válaszok a globalizációra., 

Belvedere Meridionale, Szeged, 2005, 192p.) 

 Blossfeld, H. P., Erik Klijzing, et al. (2005). Globalization, Uncertainty and Youth in 

Society, Routledge, London and New York (pp. 1-24). 

 Castells, M. (2000). The Age of Information. I. The rise of the Network Society, 

Blackwell Publishing. (Hu: Az Információ kora I. A hálózati társadalom kialakulása, 

Gondolat, Bp, 2005.33-64p) 

 Chisholm, L. & du Bois-Reymond, M. (1993). Youth Transitions, Gender and Social 

Change, Sociology 27, 259-279. Disponibil la adresa:  

http://troublesofyouth.pbworks.com/f/Chisolm%2B-

%2BYouth%2BTransitions,%2BGender%2Band%2BSocial%2BChange.pdf 

 McCrindle, M., Wolfinger, E. (2009). The ABC of XYZ. Understanding the Global 

Generations. UNSW Press (pp. 1–22). (Hu: Az XYZ ábécéje. A nemzedékek 

meghatározása, Korunk 11/2010) 

 

 

 

http://troublesofyouth.pbworks.com/f/Chisolm%2B-%2BYouth%2BTransitions,%2BGender%2Band%2BSocial%2BChange.pdf
http://troublesofyouth.pbworks.com/f/Chisolm%2B-%2BYouth%2BTransitions,%2BGender%2Band%2BSocial%2BChange.pdf


Conf. dr. abil. Mihai–Bogdan Iovu  

Tematica: Abuzul și neglijarea copiilor; Drepturile copiilor; Formarea în Asistența Socială.  

Bibliografie recomandată: 

 Cantwell, N. (1992). The Origins, Development and Significance of the United Nations 

Convention on the Rights of the Child. În Sharon Detrick (ed.) The United Nations 

Convention on the Rights of the Child. A Guide to the 'Travaux Préparatoires' (pp. 19-

30). Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. 

 Dekker, J.H. (2000). The Century of the Child revisited. International Journal of 

Children's Rights 8, 133-50. 

 Harris-Short, S. (2003). International Human Rights Law: Imperialist, Inept and 

Ineffective? Cultural Relativism and the UN Convention on the Rights of the Child. 

Human Rights Quarterly, 25 (1), 130-81. 

 Hodgson, D. (1992). The Historical Development and 'Internationalisation' of the 

Children's Rights Movement. Australian Journal of Family Law, 6, 252-279. 

 McCoy, M., Keen, S. (2009). Child Abuse and Neglect. New York: Psychology Press, 

Taylor & Francis Group 

 NGLS/OHCHR (2008). The United Nations Human Rights System: How To Make It 

Work For You, Geneva/New York: NGLS/OHCHR 

 Onyango, P. Lynch, M.A. (2006). Implementing the right to child protection: a challenge 

for developing countries. The Lancet 367 (9511), 693-694. 

 Roth, M. (2005). Copii si femei, victime ale violentei. Cluj-Napoca: Presa Universitară 

Clujeană. 

Reviste recomandate: 

 Child Abuse & Neglect (https://www.journals.elsevier.com/child-abuse-and-neglect/) 

 Child Maltreatment (http://journals.sagepub.com/home/cmx) 

 The International Journal of Children’s Rights (http://www.brill.com/international-

journal-childrens-rights) 

 Canadian Journal of Children’s Rights (https://ojs.library.carleton.ca/index.php/cjcr)  

 Social Work Education (http://www.tandfonline.com/toc/cswe20/current)  

 Journal of Social Work http://journals.sagepub.com/home/jsw 

 Research on Social Work Practice (http://journals.sagepub.com/home/rsw) 

 Social Work Research (https://academic.oup.com/swr) 

 Journal of Teaching in Social Work (http://www.tandfonline.com/toc/wtsw20/current)  

 Journal of Social Work Practice (http://www.tandfonline.com/loi/cjsw20)  

 Journal of Evidence-Informed Social Work (http://www.tandfonline.com/loi/webs20)  

 

Conf. dr. abil. Maria-Carmen Pantea 

Tematica: Studii de tineret. Sociologia muncii și angajării  

Bibliografie 

 Edgell, S., Granter, E., & Gottfried, H. (Eds) (2016). The Sage Handbook of the 

Sociology of Work and Employment. NY: SAGE 

 Patton, M.Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods. Integrating Theory 

and Practice. SAGE.  

 Sennet, R. (2006). The Culture of the New Capitalism. Yale University Press. 

 Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury 

Academic . 

https://www.journals.elsevier.com/child-abuse-and-neglect/
http://journals.sagepub.com/home/cmx
http://www.brill.com/international-journal-childrens-rights
http://www.brill.com/international-journal-childrens-rights
https://ojs.library.carleton.ca/index.php/cjcr
http://www.tandfonline.com/toc/cswe20/current
http://journals.sagepub.com/home/jsw
http://journals.sagepub.com/home/rsw
https://academic.oup.com/swr
http://www.tandfonline.com/toc/wtsw20/current
http://www.tandfonline.com/loi/cjsw20
http://www.tandfonline.com/loi/webs20


 Sweet, S. & Meiksins, P. (2013). Changing Contours of Work. Jobs and Opportunities in 

the New Economy. Second Edition. Los Angeles: SAGE.   

 Winlow, S. & Hall, S. (2013). Rethinking Social Exclusion. The End of the Social? 

London: SAGE. 

Reviste recomandate: 

 YOUNG (http://journals.sagepub.com/home/youa)  

 Journal of Youth Studies (https://www.tandfonline.com/loi/cjys20)  

 Work and Occupations (http://journals.sagepub.com/home/woxb)  

 

 

 

 
 

 

 

 

Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul Institutului de Studii 

Doctorale la adresa http://doctorat.ubbcluj.ro și pe website-ul Facultății de 

Sociologie și Asistență socială la adresa http://socasis.ubbcluj.ro 
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