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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 Licență 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Sociologie, Antropologie, Resurse Umane 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tranziţia şcoală-muncă  şi mobilitatea pe piaţa muncii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ Dr. Cristian Pop 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

2 si 3 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opțional 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru (nr.credite x 25h) 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

 

   



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
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p
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n

a
le

 

• Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în 

organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc 

• Gestionarea sistemelor de date sociale  

• Diagnoza problemelor legate de întrepătrunderea dintre educaţie şi ocupaţie 

• Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale care au la bază 

munca şi educaţia 

• Consiliere profesională şi integrare socială 

• Analiza critică unor politici educaţionale şi ocupaţionale 

C
o
m

p
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• Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de 

rezultat, pe baza principiilor, normelor şi 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 

• 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 

• Utilizarea unei limbi de circulație internațională pentru studiul bibliografiei, redactarea textelor 

științifice și prezentarea rezultatelor unui public internațional 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Concepte centrale: educatie, munca, piata 

muncii 

Expunere, proiectare resurselor 

educaţionale, discutie critică pe 

textile citite. 

2 ore/săptămână 

 

Sisteme educationale in Europa – o 

introducere 

Sisteme educationale in Europa – Romania 

in context european 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Fata în faţă la facultate 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea întrepătrunderilor complexe dintre educaţie şi ocupaţie şi 

a implicaţiilor acestora pe piaţa muncii. 

7.2 Obiectivele specifice • Înţelegerea şi capacitatea de raportare critică la conceptele 

centrale ale cursului: educaţie, muncă, piaţa muncii, reţele 

sociale etc. 

• Întelegerea modului în care funcţionează diferitele sistemele 

educaţionale din Europa şi America. 

• Înţelegerea ecanismelor de mobilitate socială bazate pe 

educaţie şi rolui pieţei muncii 

• Înţelegerea noilor forme de muncă flexibilă şi discutarea 

viitorului muncii. 

• Interacţiuni dintre educaţie-ocupaţie şi familie 

 



 

 

Satisfactia absolventilor fata de educatia 

absolvita 

Asteptari ale studentilor in ani terminali 

Voluntariat, internship, practica 

profesionala 

Studenti pe piata muncii 

Mobilitate pe piata muncii – trasee 

ocupationale 

Part-time, full-time si flexibilizarea pietei 

muncii 

Educatie-ocupatie-familie: interactiuni si 

efecte 

Aptitudini, talent si recrutarea lor 

Rolul retelelor sociale in procesul de 

angajare 

Echilibrul dintre cariera si viata personala 

Viitorul pietei muncii 

8.2Seminar Metode de predare Observaţii 

S1 –   

 

 

 

 

 

 

 

S2 –  

S3 –  

 

S4 –  

 

S5 –  

 

S6 –  

 

S7 –  

 

S8 –  

 

S9 –  

 

S10 –  

 

S 11- 

 

S12 –  

 

S13 –  

 

S14 –   

 

8.3 Bibliografie 

Bibliografie obligatorie:  

Allmendinger, J. (1989) Educational systems and labour market outcomes. European Sociological Review, vol. 

5, no. 3, Oxford University Press 

Bol, T., Ciocca Eller, C., van de Werfhorst, H. G., DiPrete, T. A. (2019) School-to-Work Linkages, Educational 

Mismatches, and the Labor Market Outcomes, American Sociologicl Review, vol. 84, Issue 2, pp. 275-307 

Brooks, R., McCormack, M. and Bhopal, K. (2013) Contemporary Debates in the Sociology of Education, 

Palgrave Macmillan 



 

 

Domina, T., Penner, A., Penner, E. (2017) Categorical Inequality: Schools as Sorting Machines, Annual Review 

od Sociology, vol 43., pp 311-330 

Granovetter, M. (1974) Getting a Job. A Study of Contacts and Careers. The University of Chicago Press 

Books. 

Simionca, A. (2012) Critical Engagements within Capitalism: Romania’s Middle Managers after Socialism, PhD 

Thesis submitted to Central European University, Depratment of Sociology and Social Anthtropology, 

Bupadest. 

Schoon, I., Bynner, J. (2019) Young people and the Great Recession: Variations in the School-to-work transition 

in Europe an in the United States. Longitudinal and life Course Studies, vol. 10, no.2, pp. 153-173. 

Watson, T., J. (2008) Sociology, Work and Industry (fifth edition). London: Routledge 

 

Bibliografie opţională 

Ball, S.J. (2007)  Education plc. Understanding Private Sector Participation in Public Sector Education. London: 

Routledge 

Journal of education and work, selectie din diverse articole relevante din numerele intre 2000 si 2019 

Ballantine, Jeanne & Hammack, Floyd (2012). The Sociology of Education. A Systematic Analysis. Pearson: 

Boston 

Bernstein, Basil (1978). Teoria codurilor lingvistice în Fred Mahler pp. 89 - 97  

Criado Perez, C. (2019) Invisible Women. Data Bias in a world Designed for Men. Abrams Press 

Eggleston, J. (2012) Contemporary Research in the Sociology of Education. Routledge 

Frey, Oborne (2013) The Future of employment 

Mason, G., Gareth W. & S. Cranmer (2009) Employability skills initiatives in higher education: what effects do 

they have on graduate labour market outcomes? Education Economics, 17:1, 1-30 

Tomlinson, S. (2006) New Labour and Education in Children&Society, Vol 17, Issue 3, pp. 195-204 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Cursul pregătește studenții pentru a înțelege relația între muncă, piaţa muncii (inclusiv mobilitatea pe piaţă) și 

educaţie cu scopul de oferi acestora o imagine de ansamblu şi o pregătire mai temeinică în vederea intrării 

studenţilro pe piaţa muncii. În plus, cursul va beneficia de opinii diverse din partea unor persoane angajate 

invitate să împărtăşească experienţa lor în diverse domenii şi modul în care aceasta este legată de educaţia 

absolvită. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Activitatea pe parcurs 
şi un proiect 
individual de 
cercetare care să 
respecte rigorile 
textului ştiinţific. 
Argumentație logică 
și coerență în 

Proiect individual 
Prezenţă active in 
online 

80% 
20% 



 

 

exprimare, precizie în 
interpretarea datelor 
și rezultatelor 
obţinute. 
Cerinţele specifice de 
redactare a 
proiectului vor fi 
discutate cu studenţii 
la prima întâlnire şi 
vor fi disponibile pe 
tot parcurul 
semestrului pe 
pagina cursului. 

10.5 Seminar/laborator  

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă: Nota 5 din 10 pentru trecerea examenului, conform 

modalității de calcul descrisă mai sus. 

 

 

Plagiatul va fi sancționat conform reglementărilor universitare, inclusiv prin neacordarea 

punctajului pentru lucrarea plagiată.  

Pentru promovare studentul trebuie să obţină minim 5 puncte din max. 10 puncte.  

 

 

Data completării: 05.09.2022 

 

            Semnătura titularului de curs: _________________ 

     Semnătura titularului seminariilor:______________ 

 

Data avizării în Departament:  Semnătura Directorului Departamentului_________ 

 

 


