
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 Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Analiza datelor complexe 

Cercetare sociologică avansată 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Metodologia cercetării sociale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Traian Rotariu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Traian Rotariu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 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 3 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 100 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 54 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

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

3.7 Total ore studiu individual 196 

3.8 Total ore pe semestru 242 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 CUNOŞTINŢE PROFESIONALE: (EXEMPLIFICARE) 

- Cunoașterea principalelor condiții și exigențe ale activității științifice 

- Însușirea principalelor distincții între cunoașterea științifică din domeniul naturii și cea din domeniul 

socialului 

- Cunoașterea și înțelegerea principalelor orientări metodologice domeniul socialului 

- Cunoaşterea şi înţelegerea metodelor de bază din domeniul cercetării sociale 
ABILITĂŢI PROFESIONALE: 

- Aplicarea conceptualizărilor  

- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele 

unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii  

- Elaborarea de proiecte profesionale, conform unei structuri specificate, utilizând abordările teoretice şi 

metodologia consacrată din domeniu;  
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- Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale: efectuarea temelor de seminar şi realizarea unui dezbateri 

de seminar (inclusiv pregătirea unui dosar al master-ului), într-o echipă de doi-trei studenţi 

- 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; 

- Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de 

asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

- Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile 

subordonate  

- Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru 

dezvoltarea personală şi profesională  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Ştiinţa ca mijloc de cunoaştere Expunere, discuții  

2. Specificul ştiinţelor sociale Expunere, discuții  

3. Cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea comună Expunere, discuții  

4. Individualism şi holism Expunere, discuții  

5. Cantitativ şi calitativ Expunere, discuții  

6. Realism (esenţialism) şi nominalism (relativism, 

conveţionalism, constructivism) 

Expunere, discuții  

7. Monism sau dualism metodologic Expunere, discuții  

8. Determinism şi libertate în câmpul social Expunere, discuții  

9. Evaluare a metodelor ştiinţelor sociale Expunere, discuții  

10. Statistica şi ştiinţe sociale Expunere, discuții  

11. Construcţia statistică a realităţii sociale Expunere, discuții  

12. Modele de relaţii statistice şi reproducerea logicii 
experimentale 

Expunere, discuții  

13. Cercetarea selectivă; probleme metodologice şi 

epistemologice ale eşantionării 

Expunere, discuții  

14. Ancheta ca tehnică de culegere a informaţiilor Expunere, discuții  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu pluralitatea metodologică în cercetarea fenomenelor 

sociale 

7.2 Obiectivele specifice  Consolidarea cunoştinţelor privind metodele de culegere şi prelucrare a 

datelor sociale 

 Înţelegerea de către studenţi a limitelor şi virtuţilor diverselor metode de 

investigare a fenomenelor sociale 

 Conştientizarea distincţiei între ştiinţele naturii şi cele ale socialului, pe plan 

metodologic şi pe cel al capacităţii de explicaţie şi predicţie 

 Formarea unor atitudini proştiinţifice, prin explicitarea clară a distincţiei 

între cunoaşterea ştiinţifică şi cea comună în domeniul socialului şi 

evidenţierea foloaselor aduse de cunoaşterea ştiinţifică pentru practicienii 
 



sociale 

8.2 Seminar 

1. Ştiinţa ca mijloc de cunoaştere Discutarea lecturilor, exemple  

2. Specificul ştiinţelor sociale Discutarea lecturilor, exemple, 

prezentările studenților 

 

3. Cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea comună Discutarea lecturilor, exemple, 

prezentările studenților 

 

4. Individualism şi holism Discutarea lecturilor, exemple, 
prezentările studenților 

 

5. Cantitativ şi calitativ Discutarea lecturilor, exemple, 

prezentările studenților 

 

6. Realism (esenţialism) şi nominalism (relativism, 
conveţionalism, constructivism) 

Discutarea lecturilor, exemple, 
prezentările studenților 

 

7. Monism sau dualism metodologic Discutarea lecturilor, exemple, 

prezentările studenților 

 

8. Determinism şi libertate în câmpul social Discutarea lecturilor, exemple, 
prezentările studenților 

 

9. Evaluare a metodelor ştiinţelor sociale Discutarea lecturilor, exemple, 

prezentările studenților 

 

10. Statistica şi ştiinţe sociale Discutarea lecturilor, exemple, 
prezentările studenților 

 

11. Construcţia statistică a realităţii sociale Discutarea lecturilor, exemple, 

prezentările studenților 

 

12. Modele de relaţii statistice şi reproducerea logicii 
experimentale 

Discutarea lecturilor, exemple, 
prezentările studenților 

 

13. Cercetarea selectivă; probleme metodologice şi 

epistemologice ale eşantionării 

Discutarea lecturilor, exemple, 

prezentările studenților 

 

14. Ancheta ca tehnică de culegere a informaţiilor 
sociale 

Discutarea lecturilor, exemple, 
prezentările studenților 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina este fundamentală pentru viitorii angajați în domeniul cercetării sociale și economice, la instituții 

publice guvernamentale dar și în sectorul privat.  

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs  Examen 70% 

   

10.5 Seminar/laborator  Proiect de seminar și 

participarea la discuții 

30% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Dovada însușirii a minim 50% din conținuturile predate și minim 50% din competențele aplicative 

exersate la seminar.  

 

Data completării: 08.09.2017  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

      Traian Rotariu 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 

15.09.2017         


