
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 

Managementul Strategic al Resurselor Umane 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Populație și dezvoltare 

2.2 Titularul activităţilor de curs dr. Mihaela Hărăguș, CS-II 

2.3 Titularul activităţilor de seminar dr. Mihaela Hărăguș, CS-II 

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 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

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 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 CUNOŞTINŢE PROFESIONALE: 

Asimilarea de concepte și indicatori demografici 

Cunoașterea situației demografice la nivel global  

Cunoașterea tendințelor de evoluție a populației 

Cunoașterea provocărilor asociate diferitor structuri de populație 

 
ABILITĂŢI PROFESIONALE: 

Identificare, culegere de informații demografice, documentare, analiză, evaluare a situațiilor 

demografice și a implicațiilor asupra societății. 

C
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ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

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; 

- 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 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) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Obser

-vaţii 

1. Introducere în studiile de populație. Obiectul, concepte și teme Expunere, prezentare  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de curs, proiector, pc, tablă 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Însușirea și operarea cu concepte și indicatori de baza ce vor permite 

înțelegerea situației demografice actuale la nivel global și 

implicațiile asupra societății. 

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

 folosească în mod corect  principalele concepte cu care 

operează studiile de populație 

 opereze cu diferiți indicatori de populație și dezvoltare 

pentru analizarea unei situații demografice concrete  

 înțeleagă implicațiile asupra societății a diferitor evoluții 

demografice 

 identifice posibile răspunsuri ale societăților la diferite 

provocări demografice 

 



fundamentale. Surse de date demografice. Elemente de metodologia 

analizei demografice 

Power Point, 

exemplificare 

2. Volumul populației și fenomenele demografice (I). Fenomene 

demografice: mortalitate, nupțialitate, divorțialitate. Indicatori, aspecte 

elementare de analiză demografică. Diferențe 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

3. Volumul populației și fenomenele demografice (II). Fenomene 

demografice: fertilitate, migrație. Indicatori, aspecte elementare de analiză 

demografică 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

4. Tranziția demografică. Procesul și teoria tranziției demografice Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

5. Starea și evoluția populației mondiale. Elemente de istorie a 

populației. Malthus. Evoluția populației mondiale și a dezbaterilor pe teme 

de populație la nivel mondial 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

6. Evoluții recente ale fenomenelor demografice. Evoluții, cauze și 

implicații sociale. Legături între fenomenele demografice 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

7. Inegalități de gen. Participarea pe piața muncii. Balanța muncă-

familie. 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

8. Politici de populație Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

  9. Structura pe vârste a populației Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

10. Îmbătrânirea demografică. Mecanisme demografice și implicații 

sociale 

Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

11. Îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

12. Elemente de dinamică demografică Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

13. Demografia României. (I) Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

14. Demografia României (II) Expunere, prezentare 

Power Point, 

exemplificare 

 

8.2 Seminar 



1. Introducere în studiile de populație. Aplicații surse de 

date - formularea de posibile teme de cercetare pe baza 

datelor disponibile INS/Eurostat, GGS și SHARE 

Aplicații practice  

2. Volumul populației și fenomenele demografice (I). 

Indicatori - World Data Sheet 2017 - comparații între țări pe 

baza indicatorilor demografici (construire și verificare 

ipoteze). 

Aplicații practice  

3. Volumul populației și fenomenele demografice (I). 

Indicatori - World Data Sheet 2017 - comparații între țări pe 

baza indicatorilor demografici (construire și verificare 

ipoteze) 

Aplicații practice  

4. Tranziția demografică. Discutare exemple de țări în 

diferite stadii ale tranziției demografice:  Population 

Reference Bureau - World-at-7-billion 

Aplicații/Discuții pe baza 

indicatorilor demografici 

 

5. Starea și evoluția populației mondiale. Discuții pe baza:  

- Population Reference Bureau – population highlights, Global 

demographic divide 

Aplicații/Discuții pe baza 

indicatorilor demografici 

 

6. Evoluții recente ale fenomenelor demografice. Discuție 

pe baza: 

- Synthesis of main findings in the FamiliesAndSocieties 

project, L. Sz. Oláh, B.Hobson, L. Carlson 

Discuții pe baza unor rapoarte ce 

adresează diferite aspecte de 

populație 

 

7. Inegalități de gen. Participarea pe piața muncii. Discuții 

pe baza: 

- Raportul Viața femeilor și a bărbaților 

- Regional statistical yearbook – cap. Labour market  

- Families And Societies Digests: Women’s employment; 

Why odd times suit working mothers 

Discuții pe baza unor articole și 
rapoarte de populație 

 

8. Politici de populație. Discuții pe baza: 

- Becoming an adult in Europe 

- Policy recommendations: Changing families and sustainable 

societies 

Discuții pe baza unor articole și 

rapoarte de populație 

 

9. Structura pe vârste a populației. Discuții pe baza: 

- Population Reference Bureau – Global demographic divide 

- Being young in Europe today 

- Demography report 2015 

Discuții pe baza unor articole și 

rapoarte de populație 

 

10. Îmbătrânirea demografică. Discuții pe baza: 

- V. Ghețău - Populația activă economic a României – o 

perspectivă dincolo de datele INS. Și o comparație cu țările 

UE 

- People in the EU: who are we and how do we live? 

Discuții pe baza unor articole și 

rapoarte de populație 

 

11. Îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații. 

Discuții pe baza: 

- Active ageing and solidarity between generations (Eurostat) 

Discuții pe baza unor articole și 

rapoarte de populație 

 

12. Elemente de dinamică demografică. Discuții pe date 

pentru diverse țări (Regional Statistical Yearbook 2017) 

Aplicații/Discuții pe baza 

indicatorilor demografici 

 

13. Demografia României (I). Discutarea factorilor 

socioeconomici cu impact asupra populației României 

Discuții pe baza indicatorilor 

demografici 

 

14. Demografia României (II). Discutarea implicațiilor Discuții pe baza indicatorilor  



sociale ale evoluțiilor recente și ale proiectărilor populației 

României.  

demografici 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Disciplina necesară pentru înțelegerea situației demografice actuale la nivel global și implicațiile 

asupra societății. 

 

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 70% 

10.5 Seminar/laborator Participarea activă la 

discuții 

Evaluarea continuă a 

activității studentului în 

cadrul seminariilor; 

Evaluarea se face în 

funcție de corectitudinea 

folosirii conceptelor și a 

indicatorilor de populație 

 

30% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 7 prezențe la curs/seminar sunt necesare promovarea acestui curs.  

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

 

 

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

 

Data avizării în departament: 15.09.2017         Semnătura directorului de departament  

 

 


