
 
 

 

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 Asistență Socială 

1.4 Domeniul de studii Masterat European în Drepturile Copilului/European Master In 

Children’s Rights 

1.5 Ciclul de studii Masterat  

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

profesional 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Adultul emergent și sociologia tineretului/Emerging adulthood and 

sociology of youth (engl.) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Viorela Telegdi-Csetri, lector dr 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Viorela Telegdi-Csetri, lector dr 

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

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 3.5 Din care: curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 39 

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 139 

3.8 Total ore pe semestru (nr.credite x 25h) 175 

3.9 Numărul de credite 7 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 Acest curs situat la intersecția studiilor dedicate adolescenței târzii și ale tinereții își propune să 

familiarizeze studenții cu problematici importante pentru aceste vârste, cu accent pe politicile sociale 

existente legate de subiectele studiate respectiv pe recomandări posibile. 

C2 În cadrul seminarului studenții se vor familiariza cu elemente ale cercetării-acțiune și a proceselor 

de co-creere a cunoștințelor prin implicarea adolescenților și tinerilor în aceste cercetări. 

C3 Proiectarea unor mini-proiecte de cercetare și intervenție socială cu scopul de a ajuta studenții să 

învețe să formuleze întrebări de cercetare specifice disciplinei studiate; să identifice și să aplice metode 

de cercetare potrivite tematici alese și sa găsească aplicabilitate pentru rezultatele lor de cercetare 

C4 Formarea deprinderilor de a interacționa cu persoane aflate în etapa de dezvoltare specifică 

intersecție dintre adolescență și tinerețe. 

C5 Recunoașterea aspectelor teoretice în problemele vieții cotidiene ale tinerilor. Formarea 

deprinderilor de a formula dileme morale care definesc această perioadă. 
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⚫ Analizarea unor situații problemă prin aplicarea și integrarea adecvată a teoriilor fundamentate 

științific, relevante pentru situația în cauză. Aplicarea cunoștințelor teoretice în activitățile 

practice de intervenție cu adolescenți/tineri care trăiesc în diferite contexte sociale.  

⚫ Transpunerea experiențelor de viață ale adolescenților/tinerilor în material de cercetare științifică, 

util în adunarea de date, respectiv utilizarea datelor de cercetare pentru înțelegerea problemelor 

de viață ale adolescenților/tinerilor. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Calculator/laptop, boxe, microfon, videoproiector, conexiune internet 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- Calculator/laptop, boxe, microfon, videoproiector, conexiune internet 

- Participare la cel puțin 70% din întâlniri  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoașterea principalelor direcții teoretice din cadrul studiilor dedicate copiilor și 

studiile dedicate tinerilor care se adresează acestei perioade din cursul vieții: 

intersecția între adolescență și tinerețe. 

7.2 Obiectivele specifice Parcurgerea cursului va permite studentului: 
⚫ Cunoașterea conceptelor teoretice cheie cu care studiile care se adresează 

acestor vârste (adolescență/tinerețe) operează.  



 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 

1-2 Studiile copilăriei și ale tineretului. 

Scurt istoric. Importanța lor 

Expunere, prelegere asistată pe 

calculator cu expunerea 

conținuturilor cursurilor în format 

power point. 

 

Exemplificări și întrebări de 

verificare a cunoștințelor pe parcurs 

 

Explicații, problematizări, discuții 

pe baza literaturii de specialitate 

 

Orele de curs care se derulează 

online se vor realiza pe platforma 

Microsoft Teams. 

Cursul este interactiv, folosește 

bibliografia pusă la dispoziția 

studenților, dar și alte materiale 

video și audio. 

 

Acest curs situat la 

intersecția studiilor 

dedicate copilăriei și 

ale tinereții își 

propune să 

familiarizeze 

studenții cu 

problematici 

importante pentru 

aceste vârste și să îi 

îndrume în 

dezvoltarea unor 

planuri de cercetare și 

intervenție socială, cu 

accent pe politicile 

sociale existente 

legate de subiectele 

studiate respectiv pe 

recomandări posibile 

în acest sens. 

 

 

3-4 Apartenența la societate, stat, 

umanitate 

5. A trăi în mod transnațional: adolescenții 

și tinerii sub impactul migrației 

6.  Adolescenții și tinerii în confruntând 

criza climatică. Relația lor cu mediul 

înconjurător 

7. Participarea politică și socială a 

adolescenților și tinerilor 

8. Rolul digitalizării în viața adolescenților 

și tinerilor - de la consumator la producător 

de conținuturi și aplicații digitale 

9. Timpul liber, distracțiile, hobbyurile și 

importanța acestora în adolescență și 

tinerețe.     Relația adolescenților și 

tinerilor cu arta/cultura/ muzica/religia. 

 10. Implicarea adolescenților și tinerilor în 

cadre instituționalizate: școală; voluntariat; 

piața muncii; antreprenoriat 

 11. Situații de criză în viața adolescenților 

și tinerilor: pandemia covid19, război, 

cataclisme naturale,  
12.Programe locale, naționale și europene 

dedicate adolescenților și tinerilor 

8.2Seminar Metode de predare Observaţii 

S1 – Cercetarea acțiune - cadru general.  

Exemplificarea, problematizarea, 

conversaţia, descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

 

Orele de seminar care se derulează 

online se vor realiza pe platforma 

Microsoft Teams. 

 

 

 

În cadrul seminarului 

studenții se vor 

familiariza cu 

elemente ale 

cercetării-acțiune și a 

proceselor de co-

creere a cunoștințelor 

prin implicarea 

adolescenților și 

S2 – Adolescenții și tinerii - co-cercetători 

în proiectele de cercetare 

S3 –  PAR - cercetarea acțiune participativă 

S4 – Viața într-un mediul multietnic / 

multinațional 

S5 - Impactul migrației asupra 

adolescenților și tinerilor  

S6 –Relația adolescenților și tinerilor cu 

mediul înconjurător  

S7 – Participarea politică și sociala tinerilor 

și adolescenților 

⚫ Dezvoltarea capacității de a conecta teoriile științifice cu politicile sociale.  

⚫ Sensibilizarea studenților pentru a identifica diverse nevoi ale adolescenților 

și tinerilor care merită studiate.  

Învățarea conceperii unui proiect de cercetare acțiune care să aibă ca obiect 

îmbunătățirea sau propunerea unor politici sociale. 



S8 –Era digitală - provocări pentru 

adolescenți și tineri 

tinerilor în 

dezvoltarea de mini-

proiecte de cercetare 

și intervenție socială 

legate de temele de 

curs, în special de 

următoarele: 

S9 –Timpul liber - pericole și oportunități 

S10 – Hobbyurile - între distracție și 

performanță 

S11 – Voluntariatul și muncă plătită - rolul 

acestora în viața adolescenților și tinerilor 

S 12-Oportunității pentru adolescenți și 

tinerii de a-ți dezvolta propriile afacerii 

8.3 Bibliografie orientativă: 

1. Derek Kassem, Lisa Murphy, Elizabeth Taylor (eds) (2009) Key Issues in Childhood and Youth 

Studies, Routledge 

2.  Trine Wulf-Andersen, Reidun Follesø,Terje Olsen (eds) (2021) Involving Methods in Youth 

Research, Reflections on Participation and Power, Palgrave Macmillan 

3. Lisa Moran, Kathy Reilly, Bernadine Brady (eds) (2021) Narrating Childhood with Children and 

Young People, Diverse Contexts, Methods and Stories of Everyday Life, Palgrave Macmilln 

4. Anita Harris, Hernan Cuervo, Johanna Wyn (2021) Thinking about Belonging in Youth Studies, 

Palgrave Macmillan  

5. Viorela Ducu, Mihaela Nedelcu, Aron Telegdi-Csetri (2018), Childhood and Parenting in 

Transnational Settings, Springer International Publishing_ 

6. Ducu, V., Hărăguș, M., Angi, D., & Telegdi-Csetri, Á. (2023). Asserting children's rights through the 

digital practices of transnational families. Family Relations, 1– 20. https://doi.org/10.1111/fare.12828 

7. Ducu, V., Telegdi-Csetri, Á. (2023). Transnational Relationships between Romanian Grandparents 

and Grandchildren: Materiality, Cultural Identity, and Cosmopolitanism. In: Cienfuegos, J., Brandhorst, 

R., Fahy Bryceson, D. (eds) Handbook of Transnational Families Around the World . Handbooks of 

Sociology and Social Research. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15278-8_6 

8. Nick Lee (2013) Childhood and Biopolitics, Climate Change, Life Processes and Human Futures, 

Palgrave Macmillan UK  

9.  Philippa Collin (2015) Young Citizens and Political Participation in a Digital Society, Addressing the 

Democratic Disconnect, Palgrave Macmillan 

10.  Amanda Third, Philippa Collin, Lucas Walsh, Rosalyn Black (2019) Young People In Digital 

Society, Control Shift, Palgrave Macmillan  

11. Kate Douglas, Anna Poletti (2016)Life Narratives and Youth Culture_ Representation, Agency and 

Participation, Palgrave Macmillan UK 

12. David F. Lancy (2018.), Anthropological Perspectives on Children as Helpers, Workers, Artisans, 

and Laborers, Palgrave Macmillan 

13.  Mariela Neagu (2022) Voices from the Silent Cradles, Life Histories of Romania’s Looked-After 

Children; Policy Press 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 

https://doi.org/10.1111/fare.12828


Studenții vor dobândi cunoștințe despre problematici sociale și posibile soluții la diferite vârste, cunoștințe care  

vor ghida interacțiunea cu persoane aflate în diferite etape ale vieții (ex.: adolescenți / tineri) precum și 

analizarea obiectivă a problemelor identificate în contextul interacțiunii. 

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

 Examen  

 

Maxim 5 puncte 

Test grilă 50% 

10.5 Seminar/laborator  3 p referat, 2 pentru prezentarea 

temelor (1p pentru fiecare 

prezentare) 
Maxim 5 puncte 

Un referat (maxim 3 pagini) 

alcătuit din luările de poziție 

pe două teme prezentate la 

seminar la alegere sau altele 

legate de tema cursului (1 

puncte pe fiecare intervenție = 

2 p maxim prezentări + 3 

puncte maxim referat). 

Corectarea se face de către 

titularul seminarului în funcție 

de originalitatea materialului 

şi corectitudinea bibliografiei 

folosite. 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
• Pentru promovarea disciplinei, studentul trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul alocat 

examenului scris (2,5p) și cel puțin jumătate din punctajul alocat intervențiilor la seminar (2,5 puncte) 

• Plagiatul sau compilarea din diferite resurse atrage după sine neacceptarea referatului 
 

Data completării:  28.02.2023                    Semnătura titularului de curs:  

 Telegedi-Csetri Viorela 

   

       

Data avizării in catedră:    Semnătura Şefului de departament/ catedră ____________ 

 


