
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 

Comunicare, societate și mass media 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Impactul social al tehnologiilor informaţiei şi al comunicării mediate 

tehnologica 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ.dr. Dan Chiribucă 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ.dr. Dan Chiribucă 

2.4 Anul de studiu I 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 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 70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

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

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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: 

- cunoaşterea principalelor perspective teoretice ce fundamentează cercetarea în domeniul studiilor 
de impact și cel al analizei efectelor sociale produse de tehnologia informației și comunicarea 
mediată tehnologic 

- cunoașterea și utilizarea adecvată a teoriilor, conceptelor, termenilor și temelor ce definesc la ora 
actuală domeniul studiat  

 

ABILITĂŢI PROFESIONALE: 

- utilizarea cunoștințelor teoretice pentru a defini demersuri concrete de cercetare 
- capacitatea de a analiza concepte, teoriile, paradigmele și metodologiile specifice disciplinei și de a 

le utiliza în contexte aplicate 
- capacitatea de a elabora și implementa proiecte de cercetare privind impactul social al tehnologiei 

informației și comunicarea mediată tehnologic 
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- 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; 

- 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) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Obser-vaţii 

1. Introducere în tematica disciplinei. Prezentarea tematicii și a 
obiectivelor.Prezentarea resurselor bibliografice, a cerinţelor privind 
activităţile studenţilor în timpul semestrului şi a criteriilor de evaluare. 

Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; 
2 ora 

2. Impactul social: conceptualizare, definiţii. Metode de evaluare a 
impactului social.Tipuri de efecte şi consecinţe ale tehnologiilor 
informației și comunicării mediate tehnologic. 

Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; 

demonstrație didactică 

4 ore 

3. Societatea informațională și societatea cunoașterii.Clarificări 

conceptuale și teoretice. 

Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; 

demonstrație didactică 

2 ore 

4. Transformări economice și sociale în era digitală. Prezentare interactivă; 
explicare; dialog; 

demonstrație didactică; 

studii de caz 

4 ore 

5. Acces, excluziune socială și inegalități în era digitală Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; 

demonstrație didactică; 

studii de caz 

2 ore 

6. Globalizare și dezvoltare în societatea cunoașterii. Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; 

2 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu principalele  perspectivice și metodologice utilizate la 
ora actuală în analiza impactului social al tehnologiei informației și comunicarea 
mediată tehnologic 

7.2 Obiectivele specifice Dezvoltarea competenţelor de cercetare prin dobândirea şi exersarea unor 
cunoştinţe şi competenţe specifice 



demonstrație didactică; 

studii de caz 

7. Comunicarea în era digitală. Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; 

demonstrație didactică; 

studii de caz 

4 ore 

8. Economie și muncă în era digitală Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; 

demonstrație didactică; 
studii de caz 

2 ore 

9. Relațiile interpersonale în era digitală Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; 

demonstrație didactică; 

studii de caz 

4 ore 

10. Noile media, rețelele sociale și transformarea politicii în era digitală Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; 

demonstrație didactică; 

studii de caz 

2 ore 

   

8.2 Seminar 

1. Introducere. Tematică și obiective. Resurse și bibliografie. Evaluare Prezentare interactivă 1 ora 

2. Metode de evaluare a impactului social.Tipuri de efecte ale 
tehnologiilor informației și comunicării mediate tehnologic. 

Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; studii 

de caz; proiecte 

2 ore 

3. Era digitală și internetul: redefinirea realității, transformarea valorilor, 
reconfigurarea accesului 

Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; studii 

de caz; proiecte 

4 ore 

4. Transformarea mass-media și a comunicării de masă în era digitală Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; studii 
de caz; proiecte 

3 ore 

5. Internetul și transformarea viața cotidiene: muncă, familie, relații 
interpersonale 

Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; studii 

de caz; proiecte 

2 ore 

6. Noile media, retelele sociale si transformarea politicului Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; studii 

de caz; proiecte 

2 

7. Prezentarea proiectelor și a referatelor individuale Prezentare interactivă; 

explicare; dialog; discuții 

colective; studii de caz; 

proiecte 

4 ore 

8.3 Bibliografie 
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Graham, M., Dutton, W., H. (2014), Society and the Internet: How Networks  of  Information and Communication 
are Changing Our Lives, Oxford University Press 
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Technology, MIT 
Ling, R. (2004), The mobile connection: The Cell’s phone Impact on Society, Elsevier 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținuturile sunt coroborate cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și ale 
angajatorilor reprezentativi din domeniul programului 

 

10. Evaluare 

 



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

nota finală 

10.4 Curs Intervenții și comentarii pe baza 

unor lecturi, referate, proiecte, 

analize personale 

Evaluare continuă 10% 

Referat/proiect de semestru Examen oral 50% 

10.5 Seminar/laborator Calitatea prezentărilor și a 
intervențiilor realizate 

Evaluare continuă 20% 

Prezentarea unor materiale 

(articole, cărți, proiecte de 

cercetare, metode, etc) 

Colocviu 20% 

10.6 Standard minim de performanţă : nota 5 pentru proiect/referat 

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

 

Data avizării în departament: 15.09.2017         Semnătura directorului de departament  

 

 


