
FIŞA DISCIPLINEI 

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 Catedra/ 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 

Antropologie 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sociologia organizațiilor 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dániel Botond 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

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

Tutoriat 4 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

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  Cunoștințele însușite în cadrul cursului Sociologie generală 

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs dotat cu calculator și videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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  C1. Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de 

date sociale) în organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc.  

 C2. Gestionarea sistemelor de date sociale  

 C3. Utilizarea adecvată a perspectivei antropologice, a eticii şi practicii specifice 

disciplinei 
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CT1.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 

CT2.Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

CT3.Utilizarea eficiente a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 

profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on 

line etc) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere. Organizație și organizare Expunere combinata 

cu metode activ-

participative 

2 ore 

2. Teoriile organizaționale și de conducere  Prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

2 ore 

3. Cercetarea și analiza organizațiilor Prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

2 ore 

4. Organizație și obiective Expunere combinata 

cu metode activ-

participative 

2 ore 

5. Structuri și ierarhii organizaționale Prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

2 ore 

6. Ideologia de conducere, putere și conducere Prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

2 ore 

7. Comunicarea în organizație Prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

2 ore 

Bibliografie 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Introducerea studenților în temele fundamentale ale sociologiei 

organizaționale 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Trecerea în revistă a literaturii sociologice referitoare la fenomenele 

organizaționale, în urma căreia studenții fac cunoștință cu principalele 

teme, noțiunile de bază, teoriile și metodele de cercetare ale 

sociologiei organizațională. 



Csepeli György (2001): A szervezkedő ember. Budapest. Editura Osiris 

 

Jávor István – Rozgonyi Tamás (2007): A szervezetek és a munka világa. Budapest. Editura L’Harmattan – 

Zsigmond Károly Főiskola 

 

Perrow, Charles (1997): Szervezetszociológia. Budapest. Editura Osiris 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

Bibliografie  

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară și din 

străinătate.  

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs  verificarea gradului de 

sistematizare şi 

utilizare a noţiunilor 

însuşite  

Evaluare secvenţială (orală) 

în timpul semestrului:  

- expunerea liberă  

- conversaţia de evaluare 

- chestionarea orală 

25 % 

 coerenţa logică şi forţa 

argumentativă  

 gradul de asimilare a 

terminologiei de 

specialitate 

 

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

- testare sumativă 

 

60 % 

 aspectele atitudinale: 

interesul pentru studiu 

individual 

Participarea activă la cursuri 15 % 

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 

 

 

 
  


