
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 SOCIOLOGIA OPINIEI PUBLICE 

2.2 Titularul activităţilor de curs ILUT PETRU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

EXAMEN 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:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat 5 

Examinări  2 

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

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 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) 

 

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 



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. 

• Gestionarea sistemelor de date sociale cu accent pe stocul de rezultate ale sondajelor de opinie publica 

• Diagnoza problemelor sociale/ sociologice, identificarea tendintelor si curentelor de opinie publica și analiza și 

aplicarea de politici publice şi sociale 

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

• Consiliere profesională şi de integrare socială 

• 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 

• Consolidarea gandirii critice 

• 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 Obser

-vaţii 

1. Fenomenul social al opiniei publice. Definiții și conceptualizare sociologică 
              1.1 Definiții ale opiniei publice 
             1.2 Clarificări conceptuale: certitudini versus opinii; opinie individuală versus 
opinie publică; latent și manifest; tipuri de publicuri 

Prelegere expozitivă   

2. Erori în definirea și practicarea conceptului de opinie publică. Modalități de 
depășire a acestora 

    2.1 Personificarea, reificarea, antropomorfizarea opiniei publice 
   2.2 Prezumția consensului și „efectul de consens” 

         2.3 Confuzia jurnalistică (F. Allport) și reprezentanți nelegitimi ai opiniei publice 

Prelegere expozitivă   

3. Istoricul dezvoltării domeniului de studiu al opiniei publice și a sondajelor de Prelegere expozitivă   

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor despre sondajele de opinie publică, 

căpătate deja la cursul de metodologie şi la alte discipline din planul de învăţământ 

al specializării  sociologie. Obiectivul major al disciplinei este înţelegerea opiniei 

publice ca fenomen social complex, dincolo de simplele sondaje.  

7.2 Obiectivele specifice Disciplina „Sociologia opiniei publice” își asumă obiectivele de a introduce studenții 

în domeniul de studiu al opiniei publice, de a-i familiariza cu multiplele teorii și 

conceptualizări ale fenomenonului formulate în decursul timpului, precum și cu 

metodologiile specifice de sondare și cercetare a opiniei publice.  

Având o puternică tentă interdisciplinară, chiar transdisciplinară, studierea opiniei 

publice presupune în prealabil incursiuni la nivelul psihologiei sociale (geneza și 

funcțiile valorilor, formarea și modificarea atitudinilor), care să pregătească terenul 

pentru analize macro-sociologice (opinia publică înțeleasă ca „fapt social”). 

De asemenea, cursul își propune să problematizeze legătura dintre opinia publică și 

democrație, funcțiile sociale pe care opinia publică le îndeplinește în sistemul 

societal, relația dintre mass-media și construirea opiniei publice, precum și 

posibilitatea de manipulare a opiniei publice. Cursul tratează opinia publică în 

relația dialectică cu fundalul axiologic societal general. 



opinie 
      3.1 Tradiția clasică a opiniei publice 

3.2 Revoluția metodologică a eșantionului reprezentativ 
3.3 Articularea programului sistematic de cercetare a opiniei publice 
3.4 Rutinizarea și internaționalizarea cercetării opiniei publice 

4. Metodologia cunoașterii opiniei publice 
4.1 Sondaj de opinie, anchetă sociologică, chestionar, eșantion reprezentativ 
4.2 Construcția chestionarului și erori constructive 
4.3 Tehnici de eșantionare 

       4.4 Metode complementare sondajului: interviul, focus-grupul și interviul de     
grup, analiza de conținut a documentelor 

Prelegere expozitivă 

combinată cu 

dezbatere interactivă 

 

5. Relația dintre valori, atitudini și comportament 
5.1 Natura și geneza valorilor 
5.2 Tipologia valorilor 
5.3 Valori postmaterialiste și simplitate voluntară 
5.4 Ireversibilitate axiologică 

Prelegere expozitivă 

combinată cu 

dezbatere interactivă 

 

6. Relația mentalitate – opinie publică – comportament individual și colectiv 
6.1 Sistemul de credințe/crezuri 
6.2 Structura mentalității 

Prelegere expozitivă   

7. Opinia publică și democrația pluralistă 
7.1 Democrația și speciile sale 
7.2 Omnicompetență opinională 
7.3 Ignoranță publică 
7.4 Dilema legiutorilor 

Prelegere expozitivă 

combinată cu 

dezbatere interactivă 

 

8. Dinamica opiniei publice în lumea contemporană 
8.1 Globalizarea ca fenomen sociocultural 
8.2 Globalizarea gusturilor, opiniilor și habitusurilor 
8.3 Teoria stabilirii ordinii de zi 
8.4 Teoria curgerii informației în două trepte 

      8.5 Teoria spiralei tăcerii 

Prelegere expozitivă   

9. Problematica deciziilor colective 
9.1 Tipologia luării de decizii 
9.2 Dileme sociale 
9.3 Gândirea de grup (groupthink) 
9.4 Optimalitate individuală și socială 

Prelegere expozitivă 

combinată cu 

dezbatere interactivă 

 

10. Inserția rezultatelor cercetării opiniei publice în viața publică 
10.1 Funcțiile sociale ale sondajelor 
10.2 Sondajele de opinie: un ritual democratic 
10.3 Limitele inerente ale sondajului de opinie 
10.4 Cultura citirii sondajelor de opinie 

Prelegere expozitivă 

combinată cu 

dezbatere interactivă 

 

11. Mass-media și opinia publică 
11.1 Mass-media ca vehicul de transmisie a opiniei publice 
11.2 Mass-media ca producător a opiniei publice 
11.3 Transparența comandării și publicării sondajelor 
11.4 Presiunea publicului 

Prelegere expozitivă 

combinată cu 

dezbatere interactivă 

 

12. Persuasiune și manipulare 
12.1 Modele persuasive 
12.2 Tipuri și tehnici de manipulare 
12.3 Rezistența la manipulare 

Prelegere expozitivă   

13. Problema știrilor false și adevărurilor multiple 
13.1 Tipuri de știri false 
13.2 Surse și mecanisme ale construirii și difuzarii stirilor false 

Prelegere expozitivă 

combinată cu 

dezbatere interactivă 

 

14. Dinamica credințelor sociale într-o lume globalizantă, contrastantă și convulsivă 
14.1 Credințe sociale generale și credințe religioase 
14.2. Diferențe culturale de mentalitate și funcționarea lor actuală: exemplul 
migrației contemporane 

Prelegere expozitivă 

combinată cu 

dezbatere interactivă 

 



8.3 Bibliografie 

 

Almond, Gabriel A.; Verba, Sydney, 1996, Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni, Bucureşti: 

Editura DU Style & CEU Press. (Se găseşte la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială) 

Blumer, Herbert, 1948, "Public Opinion and Public Opinion Polling", in American Sociological Review, Volume 13, 

Issue 5, 542-549. (Se găseşte la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială) 

Boncu, Stefan; Holman, Andrei, 2019, Cum gândim în viaţa de zi cu zi. Iaşi: Polirom. 

Bourdieu, Pierre, 1993, "The Public Opinion Does Not Exist", in Pierre Bourdieu, Sociology in Question, London: Sage 

Publications, pp.149-157. (Se găseşte la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială şi la Biblioteca 

Soros a CRDE Cluj) 

Bourdieu, Pierre, 1999, Raţiuni practice. O teorie a acţiunii, Bucureşti: Editura Meridiane. (Se găseşte la biblioteca 

Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială) 

Bradburn, Norman; Sudman, Symon; Wansinck, Brian, 2004, Asking Questions, New: York: Jossey-Boss. (Se găseşte la 

titularul de curs) 

Champagne, Patrick, 2002, "Opinia publică şi dezbaterea publică", in Isabelle Pailliart (coord.), Spaţiul public şi 

comunicarea, Iaşi: Polirom, pp.19-36. (Se găseşte la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială) 

Chelcea, Septimiu; Jderu, Gabriel (coord.), 2005, Refracţia sociologică şi reflexia jurnalistică, Bucureşti: Editura 

Economică. (Se găseşte la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială) 

Coman, Claudiu, 2004, Comportamentul de vot, Bucureşti: Editura Economică. (Se găseşte la biblioteca Facultăţii de 

Sociologie şi Asistenţă Socială) 

Datculescu, Petre, 2006, Cercetarea de marketing, Bucureşti: Brandbuilders Grup. (Se găseşte la biblioteca Facultăţii 

de Sociologie şi Asistenţă Socială) 

Floyd, Rory, 2013, Comunicarea interpersonala. Iași: Polirom. 

Gavreliuc, Alin, 2019, Capitolul „Comunicarea sociala si speciile ei”, Capitolul „Fundalul valoric si al mentalitatilor”. In 

Alin Gavreliuc (coord.), Psihologia sociala si dinamica personalitatii. Iași: Polirom. 

Gavreliuc, Alin, 2006, De la relațiile interpersonale la comunicara socială. Iași: Ed. Polirom 

Larson, Charles, 2003, Persuasiunea, Iaşi: Polirom. (Se găseşte la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă 

Socială) 

Myers, David G., 2010, Social Psychology, 10th edition. New York: McGraw Hill. (Se găseşte la titularul de curs) 

Price, Vincent, 1992, Public Opinion (Communication Concepts 4), Newbury Park, CA: Sage Publications. (Se găseşte 

la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială şi la Biblioteca Soros a CRDE Cluj) 

Rotariu, Traian; Iluț, Petru, 2006, Ancheta sociologică și sondajul de opinie, Iași: Polirom. (Se găseşte la biblioteca 

Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială) 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 



 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Realizarea unui eseu 
scris pe una dintre 
temele din cadrul 
cursului si discutarea 
acestuia 

Examen oral si notarea 
eseului 

Prezenta si activitatea la cursuri 

va fi cuantificata in procent de 

25% din nota finala, iar sarcina 

de lucru in procent de 75% 

Susținerea orală a lucrarii are o 

pondere de 30% din totalul notei 

pe eseu, în timp ce conținutul și 

calitatea redactării lucrării 

contează va avea o proporție de 

70% din economia notei finale. 

10.5 Seminar/laborator - - - 

10.6 Standard minim de performanţă: - 

 

Data completării: 12.09.2018  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar

        

Data avizării în departament:  14.09.2018             Semnătura directorului de departament  

         

 


