
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea ‚Babes-Bolyai’ 

1.2 Facultatea Sociologie si Asistenta Sociala 

1.3 Departamentul Asistenta Sociala 

1.4 Domeniul de studii Asistenta Sociala 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Masterat European în drepturile copilului 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei AMR 0122 Metodologia cercetării calitative în asistența socială   

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Maria-Carmen Pantea 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Maria-Carmen Pantea  

2.4 Anul de studiu M 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

OB 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 21 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 175 ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

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

Tutoriat 52 

Examinări  2 

Alte activităţi:   

3.7 Total ore studiu individual 100 

3.8 Total ore pe semestru 21 

3.9 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a cursului  Sala de curs dotata cu retroproiector si calculatoare cu softul Nvivo  

 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Laborator dotat cu retroproiector si calculatoare cu softul Nvivo  
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Capacaitatea de a analiza legaturi intre teorii sociologice si datele calitative 
Capacaitatea de a concepe un ghid de interviu semi-structurat, respectand principiile cercetarii 
calitative 
Competenta de transcriere fidela a unui text inregistrat 
Capacitatea de a interpreta date calitative (interviu,  focus grup) cu ajutorul unui program 
computerizat 
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 Capacitatea de a organiza un set de informatii  

 Manifestarea unei atitudini responsabile fata de normele de etica profesionala 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Prezentarea generala a tematicii cursului, 
a structurii si surselor de informare. 
Prezentarea standardelor de evaluare 
minime, medii si maximale. 
Comunicarea de catre studenti a nevoilor/ 
asteptarilor cu privire la curs. 

Prelegerea, dezbaterea.  

2. Cantitativ si calitativ in stiintele sociale. 
Dileme si tensiuni  

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea. 

 

3. Designul unei cercetari calitative (I):  
scopul, cadrul conceptual.  

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea. 

 

4. Designul unei cercetari calitative (II):  
Formularea intrebarilor de cercetare si 
operationalizarea lor 

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea. 

 

5. Interviul. Implicatii pentru interpretare cu 
ajutorul NVivo (Comaparea succesiva, 
codarea deschisa si axiala, esantionarea 
teoretica, memos, diagrame). 

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea. 

 

6. Focus-grupul. Implicatii pentru 

interpretare cu ajutorul NVivo 

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea. 

 

7. Observatia. Tipuri de observatie si Prelegerea, dezbaterea,  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Sa formeze capacitatea de culegere si interpretare a  datelor calitative cu 
ajutorul unui program computerizat 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Sa familiarizeze studentii cu principiile cercetarii calitative 

 Sa familiarizeze studentii cu terminologia specifica interpretarii datelor 
calitative (e.g. codare, cazuri, attribute, seturi). 

 Sa prezinte etapele interpretarii datelor calitative, cu ajutorul unui program 
computerizat 

 Sa prezinte avantajele si limitele interpretarii datelor calitative cu ajutorul 
unui program computerizat 
 



integrarea lor in analiza cu ajutorul Nvivo.  problematizarea,  demonstratia. 

8. Metode participative de colectare a 
datelor calitative (Jurnalul, harta, 
fotografia, Participatory Rural Appraisal) 

Prelegerea, dezbaterea, 

problematizarea,  exercitiul. 

 

9. Cercetarea-actiune Prelegerea, dezbaterea, 

problematizarea. 

 

10. Analiza documentelor cu ajutorul Nvivo. Prelegerea, dezbaterea, 

problematizarea,  exercitiul. 

 

11. Validitatea si fidelitatea in cercetarea 
calitativa. Asigurarea fidelitatii cu ajutorul 
NVivo 

Prelegerea, dezbaterea,  studiul 

de caz, exercitiul 

 

12. Elemene de etica in cercetare. Protectia 
datelor in Nvivo. 

Prelegerea, dezbaterea, 

problematizarea,  exercitiul. 

 

13. Limite in utilizarea Nvivo pentru 
interpretarea datelor calitative.  

Prelegerea, problematizarea, 

dezbaterea. 

 

14. Sinteza cursului, clarificări. Discutia colectiva, explicatia.  

Bibliografie obligatorie  

Chelcea, Septimiu (2007)  :  Metodologia cercetarii sociologice. Bucuresti: Editura ECONOMICA   

Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods, vol. 1-2. Sage, Thousand Oaks. 

Silverman, D. (2004). Interpretarea datelor calitative. Metode de analiza a comunicarii, textului si interactiunii. Iasi: 

Polirom.  

QSR. NVivo 8 tutorials. URL:  http://www.qsrinternational.com/support_tutorials.aspx?productid=18 

Bibliografie facultativa: 

Maxwell, J.A. (2005). Qualitative research design. An interactive  approach. NY: SAGE.  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Familiarizarea cu setarile Nvivo: principalele 

caracteristici, structura si  personalizarea paginii 

de lucru, functiile de baza in analiza.  

Demonstratia, discutia, exercitiul  

Crearea unui proiect in Nvivo.  Importarea 
documentelor si a materialelor multimedia, 
crearea de materiale noi, setarea cazurilor si a 
atributelor. Exercitii 

Demonstratia, discutia, exercitiul.  

Clasificarea materialului in teme. Tehnici de 

codare. Exercitii 

Demonstratia, discutia, exercitiul.  

Introducerea elementelor de interpretare proprie. 
Adnotari, memos, crearea legaturilor intre texte, 
stabilirea de relatii si seturi. Exercitii 

Demonstratia, discutia, exercitiul  

Munca in echipa.  Utilizarea elementelor care 

permit interpetarea simultana, compararea 

analizelor. 

Demonstratia, discutia, exercitiul  

Visualizarea informatiei prin metode de cautare Demonstratia, discutia, exercitiul  

http://www.qsrinternational.com/support_tutorials.aspx?productid=18


selectiva, elaborarea hartilor si generarea de 

modele de vizualizare a relatiilor dintre teme. 

Raportarea datelor calitative. Exportarea 

informatiei si tehnici de prezentare a rezultatelor. 

Demonstratia, discutia, exercitiul.  

  
Bibliografie: 
 
QSR. NVivo 8 tutorials. URL:  http://www.qsrinternational.com/support_tutorials.aspx?productid=18 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Capacitatea de a interpreta datele calitative cu ajutorul unui program computerizat este utila practicienilor 
din Asistenta Sociala. Ea faciliteaza o mai buna organizare a informatiei si ofera suport pentru analiza.  
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Capacitatea de a opera cu 
concepte specifice analizei 
calitative 

Examen 60% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a realiza un 
interviu care sa respecte 
principiile cercetarii 
calitative    

Evaluare pe parcurs 20% 

Capacitatea de a interpreta 
date calitative folosind un 
program computerizat 

Evaluare pe parcurs  
 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Identificarea a trei moduri de raportare la copiii care muncesc si a tipurilor de organizatii/ comunitati care 
sustin aceste perspective. 

 Identificarea a trei probleme etice implicate in cercetarea copiilor care muncesc 

 Identificarea a cate trei factori care favorizeaza intrarea timpurie in munca pentu copii din mediul rural/ 
urban din Romania sau din lume.  

 Capacitatea de a descrie o interventie adresata copiilor care muncesc si de a comenta eficienta ei. 
 

 


