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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 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode calitative de cercetare sociologică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Goina G. Calin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Goina, Calin; Harabagiu, Miruna; Ratiu, Madalina 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 5 

Examinări  2 

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

3.7 Total ore studiu individual 94 

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

   



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 • Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în 

organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc 

• Diagnoza problemelor sociale/ sociologice și analiza și aplicarea de politici publice şi sociale 

• Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale în organizaţii şi 
comunităţi 

• Analiza comunicării sociale 
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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 

Introducere în problematica cercetării 
calitative în științele sociale 

Prelegere, strategii interactive  

 
Relatia dintre teorie si cercetare in 
stiintele sociale 

 

Cercetarea calitativa si cercetarea 
cantitativa in stiintele sociale 

 

Proiectarea cercetarii: Cadrele generale 
ale proiectării unei cercetări calitative 

 

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 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Principalul obiectiv al cursului este acela de a le furniza studenţilor 
termenii de bază ai cunoasterii sociale interpretative si a se apropia 
de gandirea si conceperea unui plan de cercetare bazat pe empatie  
si  Verstehen-ul weberian 

 

7.2 Obiectivele specifice Intre obiectivele secundare se numără exersarea catorva dintre 
abilitatile necesare pentru a efectua observatia, interviul sau analiza 
documentelor, in contextul unui proiect de cercetare unitar al 
intregului curs, in care fiecare dintre student va fi solicitat sa aplice 
o serie de metode calitative de-a lungul semestrului, si sa contribuie 
la analiza datelor adunate de el/ea si ceilalti colegi. 

 



Proiectarea cercetarii: Întrebările de 
cercetare calitativă 

 

Proiectarea cercetarii: Selectia 

subiectilor 

Interviul calitativ: Metoda interviului 

calitativ 

Interviul calitativ: Pregatirea 

interviurilor individuale 

Interviul calitativ: conducerea 

convorbirilor, inregistrarea, transcrierea 

si reflectia asupra interviurilor 

Focus-grupul: tehnica focus grup 

Focus-grupul: moderarea discutiilor, 

inregistrarea, transcrierea si reflectia in 

cazul focus-grupurilor 

Observatia calitativa: metoda 

observatiei 

Analiza calitativa a documentelor 

Sinteza: Metodele calitative în cercetarea 
socială. 

8.2Seminar Metode de predare Observaţii 

Introducere în problematica cercetării 
calitative în științele sociale 

strategii interactive 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnica observatiei -modulul 1 

 

Tehnica observatiei -modulul 2 

 

Tehnica observatiei – modulul 3 

Tehnica interviului – modulul 1 – o 

conversatiei cu scop 
 

Tehnica interviului – modulul 2 – 

ghidul de interviu 

 

Interviul calitativ: conducerea 

convorbirilor, inregistrarea, transcrierea 

si reflectia asupra interviurilor Interviul 

calitativ: Metoda interviului calitativ 

Focus-grupul: tehnica focus grup 

Focus-grupul: moderarea discutiilor, 

inregistrarea, transcrierea si reflectia in 

cazul focus-grupurilor 

Analiza datelor calitative - introducere 

Analiza datelor calitative - codarea 

Analiza datelor calitative - 

generalizarea 

Cum gandim si redactam un studiu: 

scrierea in sociologie 



Sinteza: Metodele calitative în cercetarea 
socială. 

8.3 Bibliografie 

Bibliografie obligatorie:  
Agabrian, Mircea (2004) Cercetarea calitativă a socialului, Iaşi: Institutul European. (Cap.2. Structura și 

elementele designului cercetării, pp.14-42; Cap. 3. Strategiile esantionarii in cercetarea calitativa, pp.43-

53; Cap.5. Interviul calitativ, pp. 69-111; Cap.6. Focus grup, pp. 112-122). 

Flick, Uwe (2009) An Introduction to Qualitative Research, London: Sage. (Ch.19. Using documents as data, 

pp.255-261; Ch. Qualitative Online Research: Using the Internet, pp.264-279) 

Iluţ, Petru (1997) Abordarea calitativă a socioumanului, Iaşi: Polirom. (Subcap. 1.3.Natura socioumanului si a 

cunoasterii sale, pp. 24-37; Subcap.2.2. Observaţia, pp. 76-85) 

Krueger, Richard A.; Casey, Mary Anne (2005) Metoda focus grup: Ghid practic pentru cercetarea aplicată, Iaşi: 

Polirom. Paginile 20-35 (cap.1. O vedere de ansamblu a focus grupurilor); 38-49 (cap.2. Planificarea 

studiului realizat prin metoda focus grup); 58-66 și 77-90 (cap.3. Elaborarea unui demers interogativ); 94-

115 (cap.4. Participanții la un focus grup); 124-142 (cap. 5. Abilitățile de moderare). 

Peretz, Henri (2002) Metodele în sociologie: Observaţia, Iaşi: Editura Institutului European. Paginile 29-50 

(cap.I. Observaţia directa) și 101-117 (cap.IV. Redactarea notelor de observaţie) 

 

Bibliografie opţională 

 
Ritchie, Lewis, J., McNaughton Nicholls, C., & Ormston, R. (2014). Qualitative research practice : a guide for 

social science students and researchers  / editors, Jane Ritchie, Jane Lewis, Carol McNaughton Nicholls, 
Rachel Ormston. (Ritchie, Ed.; Second edition.). SAGE 

 
Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, editors (2nd ed). (2000). Handbook of qualitative research Sage 

Publications. 
 
Luker. Kristin. (2008). Salsa dancing into the social sciences : research in an age of info-glut. Harvard University 

Press. 
 
 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Metodele calitative sunt prin excelenta un instrument cu ajutorul caruia viitorii profesionisti vor putea 

sa puna in practica o buna parte din asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor 

profesionale si angajatorilor. In functie de interes si deschidere se poate coordona proiectul comun de 

cercetare pe care il vor efectua studentii cu cerintele de cercetare ale autoritatilor locale, sau a unor 

asociatii profesionale. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 



10.4 Curs Cunostinte acumulate  Examen scris  50% 

10.5 Seminar/laborator Aplicarea metodelor 

invatate 

Prezentari 

individuale 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 

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 la 

seminar. Daca munca studentului la seminar nu intruneste cele 5 puncte necesare, adica 

nota de trecere, acest criteriu e decisiv: ne-promovarea seminarului implica ne-implinirea 

standardului minim de performanta (chiar daca media notei la seminar cu cea de la curs e 

peste 5.) 

 

 

Data completării: 28 septembrie 2022 

 

            Semnătura titularului de curs:  _______________ 

     Semnătura titularului seminariilor:______________ 

 

Data avizării în Departament:  Semnătura Directorului Departamentului_________ 

 

 


