FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de
3
2.5 Semestrul
studiu

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Sociologie şi Asistenţă Socială
Sociologie
Sociologie
Licenţă
Sociologie, Antropologie, Resurse Umane

Stratificare şi mobilitate socială
Cristina Raţ
Cristina Raţ
5
2.6. Tipul de
E
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

Obligatoriu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
Din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5
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
5.2 De desfăşurare a seminarului

Calculator, proiector, tablă
-

2
28
ore
25
15
25
0
4
0

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
CUNOŞTINŢE PROFESIONALE:
- Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul stratificării şi
mobilităţii sociale; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională;
- Cunoaşterea şi utilizarea competentă a indicatorilor statistici ai mobilităţii sociale şi inegalităţii de
şanse, interpretarea statistică şi semnificaţia socială a indicatorilor învăţaţi;
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea inegalităţilor sociale, configurării
claselor sociale, proceselor de stratificare şi mobilitate socială
ABILITĂŢI PROFESIONALE:
- Aplicarea conceptualizărilor din domeniul stratificătrii şi mobilităţii sociale pentru analiza
inegalităţilor sociale şi a traseelor de viaţă, în particular în cazul României contemporane
- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi
limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
- Elaborarea de proiecte profesionale, conform unei structuri specificate, utilizând abordările
teoretice şi metodologia consacrată din domeniu;
- Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale: efectuarea temelor de seminar şi realizarea unui
proiect de cercetare (inclusiv studiul empiric pilot) într-o echipă de doi-trei studenţi;
- Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate si răspundere personală faţă
de rezultat, pe baza principiilor, normelor si 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
- Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru
nivelurile subordonate
- Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională
- 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 internatională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cursul îşi propune să ofere studenţilor instrumente teoretice şi metodologice pentru
analiza naturii inegalităţilor sociale şi a proceselor de stratificare socială. O atenţie
aparte va fi acordată schimbărilor de structură socială din ţările europene postsocialiste, respectiv situaţiei din România contemporană. Construind pe cunoştinţele
anterioare ale studenţilor din domeniul teoriilor sociologice (în special Weber, Marx
şi Bourdieu), cursul încurajează reflecţia asupra conceptelor ce fundamentează
abordările genezei şi reproducerii inegalităţilor sociale şi re-evaluarea critică a
acestor concepte. Studenţii se vor familiariza cu principalele scheme de stratificare
socială, cu modalităţile de operaţionalizare a noţiunilor de „clasă socială”, cu
indicatorii de mobilitate şi reproducere socială. Seminariile propun dezbaterea unor
întrebări precum: Cum se legitimează inegalităţile sociale? În ce măsură putem vorbi
de egalitate de şanse sociale? Care sunt consecinţele unei anumite percepţii asupra
diviziunilor sociale?
Însuşirea unor cunoştinţe şi abilităţi de analiză a datelor cantitative şi calitate
specifice tematicii disciplinei:
1. Familiarizarea cu conceptele de bază privind stratificarea socială și clasele
1.1. Inegalităţi sociale versus inegalităţi „naturale”
1.2. Paradigma stratificării sociale şi paradigma claselor sociale
1.3. Procese de stratificare socială; societatea analizată ca un sistem de
stratificare socială
1.4. Parametri prin care se pot analiza sistemele de stratificare socială (gradul
de inegalitate, rigiditate, cristalizare şi relevanţa atributelor date la naştere)
1.5. Conceptul de mobilitate socială
2. Problema mobilităţii sociale
2.1. Inegalitatea de şanse: conceptualizare şi indicatori
2.2. Rate absolute şi rate relative de mobilitate socială
2.3. Măsurarea inegalităţii de şanse relative (odds ratio): interpretare statistică
şi semnificaţie socială

3.

4.

5.

6.

2.4. Măsurarea fluidităţii sociale: indicatori de mobilitate, diferenţierea
mobilitate totală – mobilitate structurală;
2.5. Prezentarea cercetării CASMIN realizat de Goldthorpe şi Erikson (1992);
critici şi abordări contemporane;
Clase sociale
3.1. Abordarea lui Karl Marx: antagonism de clasă, muncă şi muncă salariată
(work and labour), exploatare, proletariat
3.2. Abordări neomarxiste: problema capitalului managerial şi de expertiză
profesională; relevanţa abordării marxiste pentru relaţiile de muncă din
perioada contemporană (mai ales E.O.Wright)
3.3. Abordarea lui Max Weber: situaţie de clasă şi clase sociale; închidere
socială; grup de status şi stil de viaţă
3.4. Comparaţie între abordările lui Marx şi Weber: capacitate de piaţă, relaţii
de clasă, închidere şi reproducere socială
Configurarea claselor sociale
4.1. Abordarea lui Giddens: transformararea relaţiilor economice în relaţii
sociale; structurare mediată şi structurare de proximitate a claselor sociale;
4.2. Abordarea lui Bourdieu: conceptul de habitus, practici sociale clasificate şi
clasificante, diferenţiere socială şi violenţă simbolică;
4.3. Relevanţa politică a structurării inegalităţilor sociale
Etnie, închidere socială şi diviziuni etnice pe „piaţa muncii”
1.1 Diviziuni sociale etnice şi relevanţa lor pentru procesele de configurare a
relaţiilor de clasă şi stratificare socială
1.2 Teoria pieţei forţei de muncă duale
1.3 Teoria pieţiei forţei de muncă divizate
1.4 Problema migraţiei transnaţionale în relaţie cu procesele de stratificare
socială
1.5 Situaţia minorităţii etnice rome în România contemporană
Procese de stratificare socială şi configurarea claselor sociale în România
1.6 Inegalităţi sociale în România în perioada socialismului de stat, ierarhii
politice şi procese de configurare a clasei muncitoare;
1.7 Globalizare şi inegalităţi sociale în România contemporană

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Concepte de bază: inegalitate şi stratificare socială.
Procese şi sisteme de stratificare socială
2.Abordări funcţionaliste. Problema egalităţii de
şanse în dobândirea statusului social. Indicatori
statistici: şanse absolute, şanse relative şi raportul de
şanse relative (odds ratio).
3.Rolul şcolii în procesele de mobilitate sociale.
"Egalitatea de şanse" - probleme teoretice şi
metodologice
4.Mobilitate socială în context istoric. Teorii şi
metode de analiză
5.Clasa socială - abordarea lui Weber şi Marx
6.Structurarea relatiilor de clasa
7.Clasa muncitoare şi precaritate
8.Clasa de mijloc
9.Status si capital cultural
10.Polarizare sociala
11.Metode de analiză a stratificării sociale: abordări

Metode de predare
Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii
Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii

Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii
Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii
Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii
Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii
Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii
Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii
Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii
Expunere, prezentare power-point,
întrebări de reflecţie, discuţii
Expunere, prezentare power-point,

Observaţii

cantitative
întrebări de reflecţie, discuţii
12. Metode de analiză a stratificării sociale: abordări
Expunere, prezentare power-point,
calitative
întrebări de reflecţie, discuţii
13. Schimbări în structura de clase şi stratificarea
Expunere, prezentare power-point,
socială din România în sec. XX-XXI
întrebări de reflecţie, discuţii
14. Recapitulare
Întrebări recapitulative, discuţii
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8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
1.Cum se manifestă inegalităţile de clasă socială în
Discutarea temelor realizate de
România contemporană?
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
2.Paradigma funcţionalistă în studiul stratificării şi
Discutarea temelor realizate de
mobilităţii sociale. Modelul clasic şi critica acestuia
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs

3.Rolul şcolii în procesele de mobilitate socială

4.Indicatori de egalitate/inegalitate a şanselor. Odds
ratio

5.Discutarea comparativă a abordărilor lui K. Marx şi
M. Weber privind modul de producţie capitalist şi
relaţiile de clasă.

6.Procesele de configurare a claselor sociale.
Indicatori ai cristalizării claselor şi închiderii sociale.
Perspective transversale (cross-sectional) şi
longitudinale.
7.Clasa muncitoare. Forme de muncă precarizată în
perioada contemporană. Efectele flexibilizării pieţei
muncii
8.Clasa de mijloc. Noţiunea de capital social

9.Grup de status, diferenţiere socială, capital cultural

10.Polarizare socială şi globalizare

11.Abordări metodologice cantitative

12.Abordări metodologice calitative şi de etnografie
socială

13. Prezentarea proiectelor de cercetare elaborate de
echipele de studenţi

14. Prezentarea proiectelor de cercetare elaborate de
echipele de studenţi

Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Discutarea temelor realizate de
studenţi pe baza lecturilor indicate,
activităţi în grupe mici, reluarea şi
aprofundarea unor idei prezentate la
curs
Prezentări de către studenţi a
proiectelor de cercetare realizate
(inclusiv studiul empiric pilot),
discuţii
Prezentări de către studenţi a
proiectelor de cercetare realizate
(inclusiv studiul empiric pilot),
discuţii
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul şi seminariile pregătesc studenţii pentru cunoaşterea proceselor de generare şi reproducere a inegalităţilor
sociale, a relaţiilor de clasă, stratificării şi mobilităţii socială. Din punct de vedere al aplicabilităţii practice, solicită
documentarea privind legislaţia actuală în domeniul relaţiilor de muncă şi protecţiei sociale, însuşirea unor metode de
analiză calitative (observaţia etnografică, interviul de profunzime, povestea vieţii etc) şi cantitative (scheme de

stratificare socială, şanse absolute şi relative, odds ratio, indicatorii Yasuda şi Boudon, noţiuni de bază în modelarea
logistică etc.) ce pot fi utile şi în afara domeniul disciplinei.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Răspunsul corect, elaborat
adecvat, clar şi concis, la
zece întrebări ce adresează
cunoştinţe predate la curs şi
lecturile obligatorii indicate

Examen scris

10.3 Pondere din nota
finală
60%

Teme redactate acasă şi
Temă redactată acasă şi
15%
discutate la seminar, pe baza discutată la seminar
parcurgerii lecturilor indicate
şi răspunzând întrebărilor
precizate în programa
analitică (cel puţin 7 teme)
Elaborarea unui proiect de
Proiect de cercetare (inclusiv
25%
cercetare în domeniul
studiu empiric pilot) realizat
structurii de clase, a
într-o echipă de 2-3 studenţi,
stratificării şi mobilităţii
prezentat la seminar şi predat
sociale, inclusiv realizarea
în format electronic
unui studiu empiric pilot,
într-o echipă de 2-3 studenţi.
Prezentarea proiectului de
cercetare în cadrul ultimelor
două seminarii şi predarea în
format electronic. Criterii de
evaluare: calitatea
conceptualizării şi utilizarea
adecvată a literaturii de
specialitate, realizarea
cercetării empirice, analiza
datelor, trasarea unor
concluzii pertinente.
10.6 Standard minim de performanţă
- Minim 2 răspunsuri corecte din cele 5 întrebări redacționale formulate la examenul scris din sesiune;
- Minim 3 teme de seminar elaborate adecvat sau realizarea proiectului de cercetare (activitate de seminar)
10.5 Seminar/laborator

