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FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și geografie 

Departamentul Științe umane și social-politice 

Domeniul de studii Asistență socială 

Ciclul de studii licență 

Programul de studii/calificarea Asistență socială 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Introducere în sociologie 
Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Dan Ioan Dascalu 
Titularul activităţilor de seminar Asistent dr. Lucian Rebrean Mocrei 
Anul de studiu 1 Semestrul 1 Tipul de evaluare examen 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 
pe teren 

20 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
II d) Tutoriat   

III Examinări 3 
IV Alte activităţi (precizaţi):  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 55 
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 100 
Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Cunoștințe din liceu de sociologie 
Competenţe  - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Sala dotată cu videoproiector 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Sala dotată cu videoproiector 
Laborator  Nu e cazul 
Proiect  Nu e cazul 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare și înregistrare a 
informațiilor, analiză, evaluare și intervenții specifice pentru reducerea riscurilor 
sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar și societal. 

 Consultanță în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele și grupurile sociale 
excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituții, servicii, prestații). 

 Comunicare și relaționare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați. 
Competenţe 
transversale 

 Abordarea obiectivă și argumentată atât teoretic cât și practic, a unor situații-
problemă în vederea soluționării eficiente a acestoracu respectarea valorilor și 
principiilor specifice asistenței sociale. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Să ofere studenților o viziune sociologică asupra societății, a modului în care funcționează 
întregul social, a principalelor instituții și mecanisme de funcționare a societății. 

 Să formeze, la nivelul studenților, capacități de înțelegere, de evaluare, de interpretare a 
faptelor sociale. 

 Să formeze, la nivelul studenților, capacități de a înțelege problemele sociale care apar în 
societate, noile forme de manifestare a solidarității sociale, necesitatea intervenției pentru 
rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă indivizi, grupuri sau comunități sociale 
aflate în dificultate. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

 Sociologia, știință a realității sociale 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică 

 

 Tradiții ale sociologiei românești 2 Expunere, studiu de caz, 
demonstrație 

 

 Cultura din perspectivă sociologică 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Personalitate socială și socializare 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Grupurile sociale 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Statut și rol social 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Organizații și instituții 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Conducerea organizațiilor 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Comunități umane teritoriale 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Grupurile de presiune  2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Comunicarea socială 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Solidaritatea socială 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 
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 Acțiunea socială 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

 Schimbarea socială 2 Expunere, demonstrație, conversație 
euristică, studiu de caz 

 

Bibliografie 
 Baltasiu, Radu, (2007), Introducere în sociologie, Craiova, Ed. Beladi 
 Bauman, Zygmunt, May, Tim, [2001](2008), Gândirea sociologică, București, Ed. Humanitas 
 Borlandi, Massimo, Boudon, Raymond, Cherkaoui, Mohamed, Valande, Bernard [2005](2009), 

Dicționar al gîndirii sociologice, Iași, Ed. Polirom 
 Boudon, Raymond (coord.)[1992](1997), Tratat de sociologie, București, Ed. Humanitas 
 Bulai, Alfred, (2009), Concepte fundamentale în sociologie, București, Ed. Paideia 
 Giddens, Anthony, [1997](2000), Sociologie, București, Ed. ALL 
 Mihăilescu, Ioan, (2000), Sociologie generală, București, Ed. Universității din București 
 Mihu, Achim, (2008), Sociologie, Cluj-Napoca, Ed. Eikon 
 Schifirneț, Constantin, (2004), Sociologie, ed. a III-a, București, Ed. comunicare.ro 
 Vlăsceanu, Lazăr(coord.), (2011), Sociologie, Iași, Ed. Polirom 
Bibliografie minimală 
 Boudon, Raymond (coord.)[1992](1997), Tratat de sociologie, București, Ed. Humanitas 
 Giddens, Anthony, [1997](2000), Sociologie, București, Ed. ALL 
 Mihăilescu, Ioan, (2000), Sociologie generală, București, Ed. Universității din București 
 Schifirneț, Constantin, (2004), Sociologie, ed. a III-a, bucurești, Ed. comunicare.ro 
 Vlăsceanu, Lazăr(coord.), (2011), Sociologie, Iași, Ed. Polirom 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

 Specificul sociologiei ca știință 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Imaginația sociologică 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Școala sociologică de la București 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Mcdonaldizarea societății și globalizarea 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Sociabilitatea 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Organizațiile 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Mobilitatea socială 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Lumea rurală românească în pragul mileniului III 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Fenomenul migrației internaționale a forței de 
muncă și consecințele sale pentru România 

1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Religie și societate 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Noi forme ale solidarității sociale 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Comunicarea socială 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 
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 Acțiunea socială 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

 Schimbarea socială 1 Expunere, dezbatere, 
problematizare 

 

Bibliografie pentru seminar 
 Giddens, Anthony, [1997](2000), Sociologie, București, Ed. ALL, pp, 9-24 
 Vlăsceanu, Lazăr, (2011), Sociologia ca știință socială, în Vlăsceanu, Lazăr(coord.), (2011), Sociologie, 

Iași, Ed. Polirom 
 Mills, C. Wright, (1975), Imaginația sociologică, București, Ed. Politică, pp. 31-58 
 Bauman, Zygmunt, May, Tim, [2001](2008), Gândirea sociologică, București, Ed. Humanitas, pp. 233-

255 
 Gusti, Dimitrie, (1968), Opere, vol.I, București, Ed. Academiei R.S.R., pp. 461-485 
 Vulcănescu, Mircea, (1998), Școala sociologică a lui Dimitrie Gusti, București, Ed. Eminescu, pp. 91-

117 
 Ritzer, George, (2010), Globalizarea nimicului. Cultura consumului și paradoxurile abundenței, 

București, Ed. Humanitas, pp. 181-208 
 Ritzer, George, (2010), Mcdonaldizarea societății, București, Ed. comunicare.ro, pp. 17-32 
 Baechler, Jean, (1997), Grupurile și sociabilitatea, în Boudon, Raymond (coord.)[1992](1997), Tratat 

de sociologie, București, Ed. Humanitas 
 Mihu, Achim, (2008), Sociologie, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, pp. 200-231 
 Friedberg, Erhard, (1997), Organizația, în Boudon, Raymond (coord.)[1992](1997), Tratat de 

sociologie, București, Ed. Humanitas, pp. 397-438 
 Schifirneț, Constantin, (2004), Sociologie, ed. a III-a, București, Ed. comunicare.ro, pp.63-67 
 Cherkaoui, Mohamed, (1997), Mobilitatea, în Boudon, Raymond (coord.)[1992](1997), Tratat de 

sociologie, București, Ed. Humanitas, pp. 175-219 
 Tufiș, Paula A., (2011), Structură, stratificare și mobilitate socială, în Vlăsceanu, Lazăr(coord.), (2011), 

Sociologie, Iași, Ed. Polirom, pp. 294-332 
 Boudon, Raymond, (1997), Acțiunea, în Boudon, Raymond (coord.)[1992](1997), Tratat de sociologie, 

București, Ed. Humanitas, pp. 23-63 
 Mihu, Achim, (2008), Sociologie, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, pp. 251-290 
 Voicu, Mălina, (2011), Religie, în Vlăsceanu, Lazăr(coord.), (2011), Sociologie, Iași, Ed. Polirom, pp. 

566-592 
 Schifirneț, Constantin, (2004), Sociologie, ed. a III-a, București, Ed. comunicare.ro, pp.167-178 
 Bădescu, Ilie, Baltasiu, Radu, Pantelimon, Cristi, (2003), Preliminarii istorico-sociologice. Chestiunea 

țărănească în România în prag de mileniu, în Bădescu, Ilie et ali, Țăranii și noua Europă, București, Ed. 
Mica Valahie, pp. 31-46 

 Rosanvallon, Pierre, [1995](1998), Noua problemă socială, Iași, Institutul European, pp. 63-78 
Bibliografie minimală 
 Boudon, Raymond (coord.)[1992](1997), Tratat de sociologie, București, Ed. Humanitas 
 Giddens, Anthony, [1997](2000), Sociologie, București, Ed. ALL 
 Mihăilescu, Ioan, (2000), Sociologie generală, București, Ed. Universității din București 
 Schifirneț, Constantin, (2004), Sociologie, ed. a III-a, bucurești, Ed. comunicare.ro 
 Vlăsceanu, Lazăr(coord.), (2011), Sociologie, Iași, Ed. Polirom 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 Disciplina asigură competențele şi aptitudinile care răspund nevoilor asociațiilor profesionale şi 
angajatorilor publici și privați din domeniu. Aptitudinile şi competențele pe care conținutul 
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disciplinei le asigură cursanților se regăsesc cuprinse în clasificarea ocupațiilor din România. 
 
10. Evaluare 
Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Curs 

Cunoașterea principalelor concepte și 
teorii sociologice prezentate la curs, a 
autorilor și operelor semnificative 
amintite, capacitatea de a înțelege 
semnificația fenomenelor și proceselor 
sociale, de a aplica cunoștințele de 
sciologie în abordările specifice asistenței 
sociale. 

Examen 50% 

Seminar 
Parcurgerea textelor recomandate, 
participare activă la seminarii, creativitate. 

Prezentarea unor teme 
din textele recomandate 

50% 

Laborator     
Proiect     
Standard minim de performanţă 
Curs: 
Standarde minime pentru nota 5: definirea sociologiei, cunoașterea noțiunilor de grup, statut, rol social, 
organizații, instituții 
Standarde minime pentru nota 10: definirea sociologiei, cunoașterea noțiunilor de grup, statut, rol 
social, organizații, instituții, conducerea organizațiilor, comunicarea socială, solidaritatea socială, acțiunea 
socială 
Seminar: 
Standarde minime pentru nota 5: analiza conceptelor de bază în sociologie 
Standarde minime pentru nota 10:  realizarea unor corelații între noțiunile predate și discutate și alte 
materiale lecturate și aprofundate 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
20.07. 2021 Conf. univ. dr. Dan Ioan Dascalu 

 

Asistent dr. Lucian Rebrean Mocrei 

 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

 
Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 
 


