FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeș-Bolyai
Sociologie și Asistență Socială
Sociologie
Sociologie
Master
Analiza datelor complexe
Cercetare sociologică avansată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
Inegalități sociale și analiza critică a politicilor publice
disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
Cristina Raț
2.3 Titularul activităţilor de seminar Cristina Raț
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de
E 2.7 Regimul
evaluare
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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 3.5 Din care: curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
196
3.8 Total ore pe semestru
242
3.9 Numărul de credite
7
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
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sala de curs, proiector, pc, tablă



Sala de curs, proiector, pc, tablă

1
14
100
54
42
2
2
0

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
CUNOŞTINŢE PROFESIONALE:
- Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul politicilor publice și a
politicilor sociale, respective în analiza inegalităților sociale și economice;
- Cunoaşterea, construcția şi utilizarea competentă a indicatorilor statistici privind inegalitățile sociale și
economice, impactul unor politici publice și sociale;
- Interpretarea statistică şi semnificaţia socială a indicatorilor învăţaţi;
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;
- 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
- Utilizarea eficiente a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata
(portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atat in limba romana,
cat si intr-o limba de circulatie international

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Dobândirea de cunoștințe teoretice și aplicative privind structurarea inegalităților sociale și
economice și influența politicilor publice asupra acestora, cu focalizare pe politicile sociale,
educaționale, ocupaționale, de sănătate și cele privind locuirea.
- Înțelegerea și analiza proceselor de structurare a inegalităților sociale și economice;
- Conceptualizarea politicilor publice și dezvoltarea capacității de analiză a politicilor
publice în domeniul social, educațional, al ocupării, sănătății și locuirii;
- Cunoașterea modelelor de organizare a statului social (statul bunăstării);
- Cunoașterea și folosirea adecvată a principalilor indicatori statistici folosiți în politicile
publice, cu accent pe cele utilizate de Eurostat și Națiunile Unite;
- Familiarizarea cu principalele surse de date statistice utile pentru analiza politicilor publice;
- Cunoașterea metodelor de analiză și evaluare a impactului politicilor publice și utilizarea
competentă a acestora;
- Capacitatea de a redacta rapoarte de evaluare, recomandări și alte documente de policy
advocacy.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Concepte de bază: inegalități sociale și economice, tipuri de politici publice și sociale,
conceptul de stat social (statul bunăstării)
2. Procesul de formare a politicilor publice: actori, procese, evaluare de impact,
perspective critice
3. Indicatori privind inegalitățile sociale și economice utilizați de Eurostat și Națiunile
Unite (coeficientul Gini, praguri și rate de sărăcie, indicatori de profunzime a sărăciei,
indicatori ai dezvoltării umane, indicatori privind munca, calitatea locuirii etc.);
4. Modele de organizare a statului social
5. Politicile sociale de asigurare a veniturilor minime și influența acestora asupra
inegalităților sociale și economice
6. Politici familiale și influența acestora asupra inegalităților sociale și economice
7. Sistemul de pensii și inegalități sociale și economice în cursul vârstei a treia
8. Politici privind ocuparea în muncă în relație cu inegalitățile sociale și economice
9. Politici de sănătate în relație cu inegalităților sociale și economice

Metode de predare
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții

Obser
-vaţii

10. Politici de locuire în relație cu inegalităților sociale și economice
Prezentare, discuții
11. Politici fiscale privind bunăstarea (scutiri de taxe, deduceri din venitul impozabil,
Prezentare, discuții
subvenții, etc.)
12. Documente strategice în domeniul reducerii inegalităților sociale adoptate în
Prezentare, discuții
România, la nivel European și al Națiunilor Unite
13. Policy advocacy și implicarea în formularea politicilor publice
Prezentare, discuții
14. Recapitularea cunoștințelor
Prezentare, discuții
8.2 Seminar
1. Discutarea lecturilor introductive privind structurarea inegalităților și
Discuții pe baza lecturilor indicate
politicile publice. Definirea conceptelor de bază
2. Modele de analiză a procesului de formulare a politicilor publice.
Muncă în grupuri mici, discuții pe
Exemplificări și discuții
baza lecturilor indicate
3. Construcția și utilizarea indicatorilor de măsurare a inegalităților sociale Muncă în grupuri mici, discuții pe
și economice. Exemplificări
baza lecturilor indicate
4. Discutarea lecturilor privind modelele de organizare a statului social
Muncă în grupuri mici, discuții pe
baza lecturilor indicate
6. Prezentările studenților privind politicile de asigurare a veniturilor
Prezentările studenților, discuții pe
minime
baza lecturilor indicate
7. Prezentările studenților privind politicile familiale
Prezentările studenților, discuții pe
baza lecturilor indicate
8. Prezentările studenților privind sistemul de pensii
Prezentările studenților, discuții pe
baza lecturilor indicate
9. Prezentările studenților privind politicile de ocupare în muncă
Prezentările studenților, discuții pe
baza lecturilor indicate
10. Prezentările studenților privind politicile de sănătate
Prezentările studenților, discuții pe
baza lecturilor indicate
11. Prezentările studenților privind politicile fiscale
Prezentările studenților, discuții pe
baza lecturilor indicate
12. Prezentările studenților privind politicile educaționale;
Prezentările studenților, discuții pe
baza lecturilor indicate
13. Exerciții de construire a unor documente cu posibil impact asupra
Muncă în grupuri mici, discuții pe
politicilor publice locale: policy papers, policy briefs, advocacy papers
baza lecturilor indicate
etc.
14. Recapitularea cunoștințelor și competențelor aplicative debândite
Discuții pe baza lecturilor indicate
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina răspunde nevoilor de cunoaștere, analiză și implementare a politicilor publice, fiind relevantă mai ales pentru instituțiile
guvernamentale, think tanks, organizații non-guvernamentale activă în domeniul politicilor publice și sociale.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
Examen scris în sesiune

10.3 Pondere din
nota finală
50%

10.5 Seminar/laborator

Teme de seminar realizate
pe baza lecturilor obligatorii
Prezentări de seminar

10%

40%
10.6 Standard minim de performanţă
Dovada însușirii a minim 50% din conținuturile predate și minim 50% din competențe acumulate în
domeniul analizei politicilor publice din punct de vedere al impactului acestora asupra inegalităților
sociale.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar

08.09.2017

Data avizării în departament

15.09.2017

Semnătura directorului de departament

