
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

 Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială 

1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară 

1.4 Domeniul de studii Sociologie - Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale (în limba maghiară) 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

consilier 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT SOCIAL 

Codul disciplinei AMM 4020 –  credit: 5 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ALBERT-LŐRINCZ Csanád 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OPT 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp:                                                           ore convenţionale  5*25=125 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 
Tutoriat 6 
Examinări  4 
Alte activităţi: cercetare, voluntariat, vizite teren 6 
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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  Orientare adecvată în organizarea și funcționarea statului democratric 

 Însușirea noțiunilor de bază privind fenomenul juridic și analiza juridico-socială 

 Competența de recunoaştere şi de interpretare a problemelor sociale 

 Înțelegerea profundă a strategiilor de guvernare 

 Înţelegerea conexiunilor dintre politică (guvernare) și societate 

 Voinţa de a asigura promovarea și respectarea legalității 

 Sesizarea tendinţelor actuale de evoluţie a dreptului şi a societăţii 

5.1 De desfăşurare a cursului  Calculator/laptop, boxe, videoproiector, conexiune internet   

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Calculator/laptop, boxe, videoproiector, conexiune internet   
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 Abordarea pe plan teoretic şi practic a situaţiilor problemă în domeniul sociologiei privind legiferarea și 

conținutul normelor juridice. 

 Identificare corelațiilor dintre drept și societate 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodologiei dreptului 

 Cunoașterea și aplicarea valorilor democrației 

 Cunoașterea valorilor socio-culturale 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Drept şi societate   

2. Valorile și paradigmele sociale 

3. Fenomenele juridice şi fenomenele sociale  

4. Sociologia juridică- ştiinţă de graniţă între drept şi 

sociologie   

5. Mijloacele politicilor sociale în contextul Uniunii 

Europene 

6. Rolul statului în asigurarea securității sociale 

7. Probleme educaționale în societate 

8. Probleme de ocupare a forței de muncă 

9. Probleme în domeniul sănătății 

10. Probleme de locațiune  

11. Analiza și investigaţia problemelor sociale  

12. Tehnici și metode de cercetare 

13-14. Societatea informaţională actuală 

Prelegere, problematizare,  

Studii de caz 

 

 

SEMINARII 

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 

 

 Albert-Lőrincz Csanád, (2017), Szociálpolitikai alapok és a jóléti perspektívák térvesztése. [Fundaments of 

social policy and decline of the well-fare perspectives.] Presa Universitară Clujană, ISBN 978‐606‐37‐0289‐1, 

pag. 212 [Hungarian] 

 Albert-Lőrincz Cs. & Albert-Lőrincz M., (2014), The dilemmas of pluralist democracy, The International 

Scientific Conference GLOBALIZATION, INTERCULTURAL DIALOGUE AND NATIONAL IDENTITY, 

1-st EDITION, 29-30 MAY 2014, (Coord. Iulian Boldea), Editura ARHIEPAG XXI PRESS, ISBN 978-606-

93691-3-5, p. 262-268. 

 Albert-Lőrincz Csanád, (2014), Diminishing national sovereignty affecting EU member states’ citizenship? 

The International Scientific Conference GLOBALIZATION, INTERCULTURAL DIALOGUE AND 

NATIONAL IDENTITY, 1-st EDITION, 29-30 MAY 2014, (Coord. Iulian Boldea), Editura ARHIEPAG 

XXI PRESS, ISBN 978-606-93691-3-5), p. 123-129. http://www.upm.ro/gidni/index.php?pag=GIDNI-

01/vol01-Law 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Capacitatea de analiza si sinteza  

 Capacitatea de organizare  

 Cunostinte generale de baza  

 Comunicare scrisă și orală 

 Capacitatea de a decide independent fara imixtiuni si influente  

 Capacitatea de a soluţiona probleme  

 Capacitatea de a lua decizii  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

 Utilizarea metodelor cantitative și calitative de cercetare 

 Utilizarea instrumentelor şi metodelor de cercetare juridico-sociologică 

 Utilizarea tehnicilor de investigare şi cercetare 



BIBLIOGRAFIE OPȚIONALĂ: 

 

 Ronald F. King, Strategia cercetării, Iaşi: Polirom, 2005.-325 p.; Collegium.- 973-681-900-0. 

 Kazimierz Doktór, A szervezet: A struktúrák, a folyamatok és a szerepek szociológiája / Budapest : Közgazd. 

és Jogi Kvk., 1979.-464 l.: ill.; 21 cm.- 963-220-832-3. 

 Horváth Barna: Jogszociológia : a jog társadalom- és történelemelméletének problémái, Osiris, Budapest,1995 

 Molnár Margit, Szociálpolitikai és szociális jogi alapok, Pécs : PTE ÁJK, 2006.-188 p.; 21 cm. 0035739 # 

Bibliotecă  

 David Riesman, A magányos tömeg; szerzőtársak Nathan Glazer és Reuel Denney ; [ford. Szelényi, Iván].-2. 

kiad..-Budapest: Közgazd. és Jogi Kiadó, 1973.-VI, 399. 

 

 

  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conținutul disciplinelor din alte centre universitare din tara și din 

străinătate. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs si seminar 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINAR  

- participare activă la cursuri

  

- elaborarea și susținerea 

unui referat științific   

 

 

- Monitorizarea activității la 

ore 

 

- Evaluare continuă 

 

 

 

 

 

10.6 Examen  - examen scris 

 

100% 

10.7 Standard minim de performanţă 

Pentru promovarea examenului studentul trebuie să acumuleze cel puțin 5 puncte.  

 

 


