
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 Sociologie politică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Arthur Mihăilă 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Colocviu 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  

• Diagnoza problemelor sociale/ sociologice 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 

• 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 Observaţii 

1. Obiectul sociologiei politice. Teorii importante în 

sociologia politică 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Se vor prezenta 

principalele teme 

abordate în sociologia 

politică și teoriile 

dominante. 

2. Puterea – concept central în sociologia politică Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Se vor analiza sursele 

puterii politice și 

modalitățile de 

obținere a puterii. 

3. Statul 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Vor fi prezentate 

comparatic tipurile de 

state și instituțiile 

politice importante. 

4. Partidele politice și grupurile de interese. 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Va fi analizat rolul 

partidelor politice și a 

grupurilor de interes 

în statele 

contemporane. 

5. Ideologiile politice. 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Vor fi prezentate cele 

mai importante 

ideologii politice. 

6. Politicile identitare. 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Vor fi analizate 

politicile identitare 

(naționalismul și 

politicile bazate pe 

religie, gen sau rasă în 

societatea 

contemporană). 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

La sfârșitul cursului studenții vor cunoaște principalele perspective teoretice 

și dezbaterile din domeniul sociologiei politice precum și relațiile dintre 

partidele politice, intituțiile politice, mișcările sociale și fenomenele de putere 

și schimbare socială. 

7.2 Obiectivele specifice Studenții vor ști să folosească teoriile sociologice și cercetarea empirică 

pentru a analiza fenomenele socio-politice 



7. Alegerile și sistemele electorale 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Vor fi analizate 

sistemele electorale și 

rolul lor în modul de 

structurare a  puterii 

politice. 

8. Democrația 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Vor fi prezentate 

diversele variante ale 

democrației 

contemporane precum 

și teoriile privind 

relațiile dintre 

alegători și elite. 

9. Societatea civilă și mișcările sociale 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Va fi analizat rolul 

societății civile și 

modul în care apar și 

evoluează mișcările 

sociale. 

10. Regimurile politice autoritare și totalitare. 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Vor fi analizate 

regimurile politice 

autoritare și totalitare. 

11. Globalizarea și contradicțiile ei. 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Vor fi analizate 

problemele puse de 

globalizare și noile 

conflicte și 

contradicții generate 

de ea. 

12. Comunicarea politică și marketingul electoral. 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Vor fi prezentate 

fenomenele legate de 

comunicarea politică 

și metodele de 

persuasiune și 

manipulare folosite de 

politicieni. 

13. Sociologia politică a războiului și revoluției. 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Vor fi analizate 

fenomenele sociale 

specifice revoluțiilor, 

războaielor civile și 

războaielor 

convenționale. 

14. Violența politică, fundamentalismul religios și 

terorismul. 

 

Prelegere. Întrebări 

de feedback. 

Va fi terorismul și 

fundamentalismul în 

perioada 

contemporană și 

violența folosită în 

politică. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Înțelegerea și prognozarea diferitelor fenomene politice este unul dintre domeniile cele mai importante de activitate ale 

absolvenților Facultății de Sociologie. Cursul de sociologie politică are drept scop să ofere absolvenților instrumentele esențiale 

pentru activitatea pe care o vor desfășura dacă vor avea drept obiect de studiu un fenomen politic, fie acesta un fenomen electoral 

sau orice alt proces social cu implicații politice. 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Cunoașterea teoriilor 

sociologice prezentate la 

curs 

Test grilă 100% 

10.5 Seminar/laborator - - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci) 

• Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 

• Examenul este scris și durează 120 minute; 

• Studentul trebuie să cunoască minimal ideile prezentate la curs. 

 

 

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

 

Data avizării în departament: 14.09.2018            Semnătura directorului de departament  

         

 


