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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Demografie și sociologia populației 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Mihaela Hărăguș, CS II 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Mihaela Hărăguș, CS II 

Drd. Ionuț Foldes, asistent univ. 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 
2 2.6. Tipul de 

evaluare 
E 

2.7 Regimul 

disciplinei 
Obligatoriu 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 3.5 Din care: curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 5 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  0 

3.7 Total ore studiu individual 112 

3.8 Total ore pe semestru 160 

3.9 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe -  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
 

CUNOŞTINŢE PROFESIONALE: 

Cunoașterea modului de construcție și interpretare a indicatorilor demografici; 

Cunoașterea situației demografice și a tendințelor de evoluție a populației în 

România și Europa, 

Cunoașterea factorilor care au contribuit la aceste evoluții demografice; 

Înțelegerea implicațiilor diferitor procese demografice asupra societății 

 

ABILITĂŢI PROFESIONALE: 

Identificare, culegere de informații demografice, documentare, analiză, calcul și 

interpretare a indicatorilor demografici, evaluare a situațiilor demografice și a 

implicațiilor asupra societății. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n
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le

 

- Executarea responsabilă și la timp a sarcinilor profesionale;  

- Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate si 

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor 

codului de etică profesională; 

- Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea 

de sarcini pentru nivelurile subordonate;  

- Utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea 

personală şi profesională; 

- Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și 

formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de 

specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atât în limba română, cât și într-o 

limbă de circulație internațională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sala de curs, proiector, pc, tablă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de curs, proiector, pc, tablă 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Calcularea și operarea cu indicatori demografici pentru a înțelege 

evoluțiile demografice, situația actuală și implicațiile asupra societății 

7.2 Obiectivele specifice La sfârșitul acestui curs studentul va putea să: 

 calculeze diferiți indicatori demografici 

 descrie situația demografică a României și a altor populații 

 descrie factorii care au contribuit la schimbările demografice 

 înțeleagă implicațiile diferitor procese demografice asupra 

societății 
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8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs 
Metode de predare Obser-

vaţii 

1.  Obiectul și temele fundamentale ale demografiei și sociologiei 

populației. Surse de date demografice. Elemente de metodologia analizei 

demografice.  

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

2. Mortalitatea: concepte și indicatori (I). Perspectiva longitudinală și 

transversală în analiza mortalității.  

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

3. Mortalitatea: concepte și indicatori (II). Mortalitatea infantilă. 

Inegalități în fața morții. Cauze medicale şi sociale ale deceselor 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

4. Nupțialitatea și divorțialitatea: concepte și indicatori. Perpectiva 

longitudinală și transversală în analiza nupțialității și a divorțialității 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

5. Fertilitatea: concepte și indicatori. Perpectiva longitudinală și 

transversală în analiza fertilității 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

6. Tranziția demografică. Starea și evoluția populației mondiale 
Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

7. Evoluții recente ale fenomenelor demografice (în Europa). Factori 

sociali implicați 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

8. Perspectiva cursului vieții. Tranziția la viața de adult. 
Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

9. Structura pe sexe și vârste a populației. Îmbătrânirea demografică 
Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

10. Elemente de dinamică demografică 
Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

11. Demografia României în context European (I) - Populația României. 

Rolul migrației 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

12. Demografia României în context European (II) - Spor natural și declin 

demografic 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

 

8.2 Seminar 

 

Metode de predare 

Obser-

vaţii 

1. Obiectul și temele fundamentale ale demografiei și sociologiei 

populației. Investigarea surselor de date demografice 

Aplicații 

practice/exerciții 

 

2. Mortalitatea: concepte și indicatori (I). Aplicații practice (exerciții) 

pentru calcularea indicatorilor demografici ai mortalității 

Aplicații 

practice/exerciții 

 

3. Mortalitatea: concepte și indicatori (II). Aplicații practice (exerciții) 

pentru calcularea indicatorilor demografici ai mortalității 

Aplicații 

practice/exerciții 

 

4. Nupțialitatea și divorțialitatea: concepte și indicatori. Aplicații practice 

(exerciții) pentru calcularea indicatorilor demografici ai nupțialității 

Aplicații 

practice/exerciții 

 

5. Fertilitatea: concepte și indicatori. Aplicații practice (exerciții) pentru 

calcularea indicatorilor demografici ai fertilității 

Aplicații 

practice/exerciții 

 

6. Test de evaluare din partea de analiză demografică Test   

7 . Evoluții recente ale fenomenelor demografice (în Europa). Discuții pe 

baza unor rapoarte despre evoluțiile demografice recente 

Discuții pe baza unor 

articole și rapoarte de 
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populație 

8. Perspectiva cursului vieții. Tranziția la viața de adult. Discuții pe baza 

temelor realizate de studenți despre dificultăți în tranziția tinerilor la viața 

de adult 

Discuții pe baza unor 

articole și rapoarte de 

populație 

 

9. Structura pe sexe și vârste a populației. Îmbătrânirea demografică. 

Discuții pe baza temelor realizate de studenți despre structura pe vârste a 

diferitor populații 

Discuții pe baza unor 

articole și rapoarte de 

populație 

 

10. Elemente de dinamică demografică. Discuții pe baza temelor realizate 

de studenți despre evoluțiile demografice prognozate ale diferitor 

populații 

Discuții pe baza unor 

articole și rapoarte de 

populație 

 

11. Demografia României în context European (I). Discuții pe baza 

temelor realizate de studenți despre migrația temporară în străinătate și 

consecințele asupra populației României 

Discuții pe baza unor 

articole și rapoarte de 

populație 

 

12. Demografia României în context European (II). Discuții pe baza 

temelor realizate de studenți despre particularitățile evoluției demografice 

a României 

Discuții pe baza unor 

articole și rapoarte de 

populație 

 

8.3 Bibliografie 

 

- Eurostat regional Yearbook, 2018 edition 

- Eurostat, Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European 

Union 2012 

- Eurostat, Being Young in Europe Today, 2015 

- Eurostat, Young adults living with their parents 

- Ghețău, V. (coord.), 2018, Demografia României, București, Editura Academiei Române 

- Ghețău, V.,  2016, Revenind la Sănătatea românilor. Sunt corecte datele asupra mortalității pe 

cauze de deces? http://www.contributors.ro/administratie/revenind-la-sanatatea-romanilor-sunt-

corecte-datele-asupra-mortalita%C8%9Bii-pe-cauze-de-deces/ 

- Ghețău, V.,  2019, Dimensiuni teritoriale ale depopulării României. Privire de ansamblu asupra 

declinului și depopulării în ultimii 30 ani, http://www.contributors.ro/sinteze/dimensiuni-

teritoriale-ale-depopularii-romaniei-privire-de-ansamblu-asupra-declinului-%C8%99i-

depopularii-in-ultimii-30-de-ani/ 

- Lappegard, T. Changing European Families, in Treas, J., Scott, J., Richards, M. (Eds) The Wiley 

Blackwell Companion to the Sociology of Families, pp. 20-42 

- Population Europe, Mission not accomplished? New Evidence on Parenthood in Europe 

- Rotariu, T., 2003, Demografie şi sociologia populațiie. Fenomene demografice, Iaşi, Polirom 

- Rotariu, T., 2009, Demografie şi sociologia populației. Structuri și procese demografice, Iaşi, 

Polirom 

- Rotariu, T., Dumănescu, L, Hărăguș, M., 2017, Demografia României în perioada postbelică, 

Iași: Polirom. 

- Sandu, D., 2018, Migrația temporară în străinătate, în Ghețău, V. (coord.), Demografia României, 

București, Editura Academiei Române, p. 222-244 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 

Disciplină necesară pentru înțelegerea situației demografice actuale și a implicațiilor asupra 

societății. 

http://www.contributors.ro/administratie/revenind-la-sanatatea-romanilor-sunt-corecte-datele-asupra-mortalita%C8%9Bii-pe-cauze-de-deces/
http://www.contributors.ro/administratie/revenind-la-sanatatea-romanilor-sunt-corecte-datele-asupra-mortalita%C8%9Bii-pe-cauze-de-deces/
http://www.contributors.ro/sinteze/dimensiuni-teritoriale-ale-depopularii-romaniei-privire-de-ansamblu-asupra-declinului-%C8%99i-depopularii-in-ultimii-30-de-ani/
http://www.contributors.ro/sinteze/dimensiuni-teritoriale-ale-depopularii-romaniei-privire-de-ansamblu-asupra-declinului-%C8%99i-depopularii-in-ultimii-30-de-ani/
http://www.contributors.ro/sinteze/dimensiuni-teritoriale-ale-depopularii-romaniei-privire-de-ansamblu-asupra-declinului-%C8%99i-depopularii-in-ultimii-30-de-ani/
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Operarea corectă cu 

concepte și indicatori 

demografici; 

Identificarea corectă a 

legăturilor dintre 

demografic și aspecte 

sociale, economice, 

culturale 

Examen 60% 

10.5 Seminar/laborator Corectitudinea calcului 

și a interpretării 

indicatorilor 

demografici; 

Operarea corectă cu 

concepte și indicatori 

demografici; 

Participare activă la 

discuții 

20% test din partea de 

analiză demografică 

(calcul indicatori 

demografici), în 

săptămâna a șasea;  

20% din rezolvarea a 4 

teme (răspuns la 

întrebări pe baza unui 

material bibliografic). 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 9 prezențe la seminar sunt necesare promovarea acestui curs.  

 Nota la seminar nu poate fi mărită la sesiunea de restanțe. 

 


