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 Babes-Bolyai din Cluj-Napoca
Sociologie şi Asistenţă Socială
Şcoala Doctorală de Sociologie
Sociologie
Doctorat
Doctorat în sociologie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Metode cantitative aplicate în analiza structurilor sociale
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. dr. VERES Valer
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Prof. dr. VERES Valer
2.4 Anul de studiu
2.6. Tipul de evaluare E
2.7 Regimul disciplinei
I 2.5 Semestrul
2
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
48
24
Distribuţia fondului de timp:
ore convenţionale 10*25=250
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe + Documentare suplimentară în bibliotecă, pe
platformele electronice de specialitate
Cercetare, anchete, studiu pe teren, adunarea de date, etc
Pregătire seminarii, rapoarte / prelucrarea si interpretarea datelor
Tutoriat/Mentorat
Rapoarte
Alte activităţi: voluntariat, vizite teren
3.7 Total ore studiu individual
202
3.8 Total ore pe semestru
250
3.9 Numărul de credite
10
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




Calculator/laptop, boxe, videoproiector, conexiune internet
Calculator/laptop, boxe, videoproiector, conexiune internet

OB

2
24
ore
80
100
10
12

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1
Identificare, culegere de date, documentare, evaluare şi înregistrare a informaţiilor.
a) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
b) abilităţi lingvistice la nivel academic pentru
c) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în
domeniul cercetat.
C2
Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor sociale pentru diferite
categorii vulnerabile,
Analiză şi evaluare în vederea reducerii riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup,
comunitar
C6
Comunicare şi relaţionare profesională cu subiecţii precum şi cu actorii sociali
CT1+ Art. 58.
 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor probleme sociale în vederea
analizei eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei sociale
a) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;
b) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă;
c) cunoştinţe privind managementul carierei
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

este de a pregăti studenţii pentru o carieră academică:
a) capacităţii de identificare, formulare, analiză şi descriere a problemelor
de cercetare;
b) stăpânirii metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;
c) privind managementul proiectelor de cercetare;

7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea competenţei de comunicare, scrisă şi orală în domeniul ştiinţelor sociale

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere, cerințe pentru promovarea disciplinei
2. Importanța, utilitatea și rolul studiului structurii sociale
3. Bazele paradigmatice ale studiului structurii sociale
(neoweberialismul, conflictualismul, funcționalismul(
4. Modele empirice contemporane (Goldthorpe-Breen,
Grusky, David – Galescu)
5. Modele empirice contemporane. Shavit, Yaish és Eyal
Persistent inequalities
6. Operaționalizarea structurii sociale și ale mediului social,
pe datele din România și Ungaria
6-7. Aplicarea analizei Path (regresie multiplă) în studiul
structurii sociale
8. Analiza multivariată: mediul social și performanțele
școlare (Dimaggio)
9. Studiul inegalităților sociale, indici specifici,

Metode de predare
Prelegere,
Problematizare,
Studii de caz

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

10. Studiul de caz: metodă de cercetare în analiza structurilor
sociale.
11-12. Tehnici aplicate în analiza structurilor sociale

2 ore

13-14. Investigarea impactului contextului social asupra
perspectivelor sociologice

4 ore

4 ore

8.2. Seminar
1. Surse de date utile în analiza structurii sociale
2. Utilizarea datelor macro pentru structura sociale

Metode de lucru
Problematizare,
Rapoarte periodice
Studii de caz

Observaţii
2 ore
2 ore

3. Dimensiuni și indicatori specifici in analiza structurii
sociale (școlarizare, situație materială, venituri,
4. Operaționalizarea structurii sociale și ale mediului social,
pe datele din România și Ungaria
5. Construirea de indici sintetici de masurare a structurii
sociale in programe statistice /SPSS/
6. Adaptarea schemelor de stratificare /Erikson-Goldthorpe/
pentru România
7-8. Construirea unui model de regresie multilineară pentru
măsurarea interdependențelor în structura socială
9-10. Tehnici de elaborare a diagnosticului social, prezentări

2 ore

11-12. Investigarea impactului contextului social asupra
perspectivelor de viață; analiza strategiilor de viață
concretizată pe tema cercetată de fiecare student
13-14. Prezentarea lucrărilor doctoranzilor

4 ore

2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
4 ore

4 ore
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina opțională, necesară pentru o abordare ştiinţifică a problematicii şi practicii asistenței sociale în domeniul
sănătății mentale.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs si seminar

SEMINAR

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- participare activă la cursuri
şi seminarii
- elaborarea și prezentarea
unui studiu de caz
- rapoarte periodice în faţa
comisiei de îndrumare
- referat final: o analiză a
structurilor sociale adaptat la
tema cercetată

-

10.3 Pondere din nota
finală
Monitorizarea activității la 10%
ore
20%
Evaluare continuă
30%
Evaluarea referatului final
40%

10.6 Examen
referat
10.7 Standard minim de performanţă
 8 prezențe la curs/seminar sunt necesare promovarea acestui curs.
 Studentul trebuie să prezinte un raport referat ún tema disciplinei
 Elaborarea referatului final.
Plagiatul sau compilarea necorespunzătoare din diferite resurse atrage după sine neacceptarea eseului/proiectului.
Data completării
01.09.2020

Data avizării
21.09.2020

Semnătura titularului de curs
Prof. dr. Veres Valer

Semnătura titularului de seminar
Prof. dr. Veres Valer

Semnătura directorului şcolii doctorale
Conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu

