
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
ANEXA nr. 3 la metodologie 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea /  Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară 
1.4 Domeniul de studii Sociologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea Resurse umane 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Practică profesională I. 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Kiss Denes- I. 
2.4 Anul de studiu I. 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei  

 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 56 
Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 4 
Examinări 6 
Alte activităţi................................... 4 
3.7 Total ore studiu individual 70  
3.9 Total ore pe semestru 166 
3. 10 Numărul de credite 3 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Metode de cercetari sociale I. 

4.2 de competenţe  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
Participare la cel putin 75% din seminarii 
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6. Competenţele specifice accumulate 
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C1.1. Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în cercetarea 

organizatiilor si comunitatilor 

C1.2. Formularea de ipoteze si operationalizarea conceptelor cheie pentru explicarea si 

interpretarea fenomenelor cu care se confrunta organizatiile si comunitatile 

C3 Diagnoza problemelor sociale/sociologice si analiza si aplicarea de politici publice si  
sociale  
C3.1. Elaborarea si interpretarea diagnozei sociale pe baza terminologiei, metodelor si 

paradigmelor specifice 

C3.2. Interpretarea realitatii sociale prin aplicarea cunostintelor fundamentale 

C3.4. Evaluarea critic -constructiva a modalitatilor de construire si aplicare a diagnozei sociale 

C
o

m
p

et
e
n

ţe
 

Realizarea unei diagnoze sociale valide și aplicabile. 

Dezvoltarea sensibilităţilor referitore la modul de abordare a cercetării sociologice prin respectarea 
eticii profesionale  

Dezvoltarea spiritului critic față de starea societății 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Aplicarea cunoștințelor din domeniul metodelor calitateive prin realizarea 
comună a unei cercetări și analiza acestora.  

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea și aplicarea principalelor concepte şi metode cu care 

operează metodologia cantitativă. 

 
 

8. Conţinuturi 
 

 

8. 1 Curs 

 

Metode de predare 

 

Observaţii 

   

   

 

 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Discuții introductive. Prezentara disciplinei, probleme 
organizatorice 

Discuții interactive  

Studii comunitare. Istorie și teorie. Discuții interactive  

Teoriile comunității Discuții interactive  

Procese socio-economice în comunitățile rurale 
contemporane 

Discuții interactive  

Metode de cercetare in studiile comunitare Discuții interactive  

Problema eșantionării în comunități Discuții interactive  

Terenul de cercetare: istorie locală și statistici Discuții interactive  

Elaborarea temelor de cercetare Discuții interactive  

Elaborarea uneltelor de cercetare (chestionar și ghiduri de 

intervniu) 

Discuții interactive  

Elaborarea eșantionului și pregătirea introducerii datelor. Discuții interactive  

Cercetare de teren: aplicarea chestionarelor și realizarea 

interviurilor I. 

Discuții interactive  



   

Cercetare de teren: aplicarea chestionarelor și realizarea 

interviurilor II. 

Discuții interactive  

Prelucrarea datelor Discuții interactive  

Elaborarea studiului și al prezentării Prezentare și discuții 

interactive 

 

Bibliografia: 

Crow, G. (2008). Recent rural community studies. International Journal of Social Research Methodology, 11(2), 131-139. 

Crow, G. (2018). What are community studies?. Bloomsbury Publishing. 

Kovács Éva: A közösségtanulmányoktól a lokalitás megismeréséig. In: Kovács Éva (szerk.) Közösségtanulmány. 

Módszertani jegyzet. Pécs. 

Pascaru, M. (2008). Matrice comunitară şi dezvoltare locală. Investigaţii în ruralul Munţilor Apuseni (1986–2007). Anuarul 

Institutului de Istorie» George Baritiu «din Cluj-Napoca-Seria HUMANISTICA, 6(6), 173-191. 

Székelyi, Mária. (2005). Túlélőkészlet az SPSS-hez (Vol. 2). Typotex Kft. 

Ogneru, V. (2000). Participare comunitară şi reţele de putere în Greaca. Revista de Cercetări Sociale, 2. 

Endre, B., & István, G. (1999). Gencs. Egy erdélyi falu a parasztosodás útján. Borsos Endre–Csite András–Letenyei László 

(szerk.): Rendszerváltozás után. Falusi sorsfordulók a Kárpát-medencében. MTA Politikai Tudományok Intézete–SZÁMALK 

Kiadó, Budapest, 51-90. 

Héra-Ligeti(2005) Az interjú. In: Héra-Ligeti, Módszertan. A társadalmi jelenségekkutatása. Osiris, Bp. 

Borsányi László (1988) Amegfigyelési technikák az etnológiai terepmunkában. Ethnographia. 

Oblath Márton: A fókuszcsoport. In: Éva, K. (2008) Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Pécs: PTE–BTK 
Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék, 7-22. 

Zamfir, Catalin 2007 Enciclopedia dezvoltarii sociale. Iasi: Polirom 

Általános könyvészet: 

Babbie, Earl (1995) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassa Kiadó 

Magyari Tivadar (25) Bevezetés a kutatásmódszertanba. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 

Rotariu, Traian (1992) MTSC. PrCluj: UBB 

 

 
 
 

Bibliografie 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
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Săptămâna 1. Prezentarea scopurilor şi derularea practicii şi schiţarea temelor de cercetare 

posibilă 

- prezentarea derulării practicii 

- brainstorming: discutarea temelor de cercetare posibile, relevante unei primării 

rurale 

- temă de acasă: formularea unor teme, întrebări de cercetare individuale  

 

Săptămâna 2. Stabilirea temelor de cercetare şi crearea grupurilor de cercetare  

- discutarea temelor de cercetare individuale, elaborate acasă, crearea grupurilor de 

cercetare prin gruparea participanţilor pe baza temelor de cercetare  

- tema de acasă în grup: elaborarea parţială a chestionarului 

- repetarea regulilor generale de elaborare a chestionarelor 

 

Săptămâna 3. Elaborarea chestionarului 

- prezentarea părţilor chestionarului, realiazate ca şi teme de acasă 

- repetarea regulilor referitoare la completarea chestionarelor 

 

Săptămâna 4. Eşantionarea 

- repetarea cunoştinţelor generale legate de eşantionarea 

- proiectarea concretă a eşantionului  

- temă de acasă: elaborarea eşantionului cercetării 

- revizuirea chestionarului final, organizarea completării experimentale a 

chestionarului, organizarea completării experimentale 

-  

Săptămâna 5. Discutarea rezultatelor completării experimentale  

- prezentarea experienţelor dobândite 

  



   
- finalizarea chestionarului 

- organizarea multiplicării chestionarului 

- organizarea muncii de teren  

-  

Săptămânile 6-7. Muncă de teren: completarea chestionarelor 

Săptămâna 8. Pregătirea introducerii datelor (sala de calculatoare) 

- prezentarea modului de elaborare a unui system-file 

- elaborarea pţrilor szstem-file-ului necesar introducerii datelor 

- potrivirea systemfile-urillor  

 

Săptămâna 9. Introducerea datelor (sala de calculatoare) 

- prezentare tehnicii de introducere a datelor 

- introducerea datelor (muncă individuală) 

- prezentarea tehnicilor de curăţire a bazei, curăţirea bazei de date 

 

Săptămâna 10. Pregătirea analizei datelor (sala de calculatoare) 

- repetarea principalelor metode de analiză  

- exerciţii: testarea ipotezelor 

 

Săptămâna 11. Efectuarea analizelor – muncă individuală în laborator, sub îndrumarea directă a 

conducătorului practicii 

Săptămâna 12. Discutarea analizelor individuale şi prezentarea technicilor de bază legat de 

prezentarea grafică a rezultatelor (sala de calculatoare) 

- discutarea analizelor individuale realizate 

- prezentarea technicilor de elaborare a graficelor 

- prezentarea structurii unui raport de cercetare  

- prezentarea principiilor de elabotare a unui prezentări pover point 

- temă de acas: elaborarea raportului de cercetare 

 

Săptămâna 13. Prezentarea rezultatelor 

Săptămâna 14. Rezumat şi concluzii 

- discutsrea experienţelor generale 

- elaborarea unui „toolkitului” survezului 

  

Bibliografie 

Babbie, Earl (2000) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest 

Héra Gábor- Ligeti György (2005) Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris, Budapest. 

Letenyei László (2004) Településkutatás. LHarmattan, Budapest.  

Magyari Tivadar (2005) Adatfelvételi módszerek a társadalomkutatásban. Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár. 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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10. Evaluare 

 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 
 

10.4 Curs    
   

 

10.5 Seminar/laborator    
   

10.6 Standard minim de performanţă 

X 

 
 
 

 


