
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
ANEXA nr. 3 la metodologie 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 
1.2 Facultatea  Faculatea de Sociologie şi Asistenţa Sociala 
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 Sociologie 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sociologie generală 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. Dr. Kiss Dénes 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Kiss Dénes 
2.4 Anul de studiu I. 2.5 Semestrul I, 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Oblig

. 
 
 

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 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii Ьi eseuri 32 
Tutoriat 4 
Examinări 4 
Alte activităţi................................... 4 
3.7 Total ore studiu individual 94  
3.9 Total ore pe semestru 150 
3. 10 Numărul de credite 6 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum NU SUNT 

4.2 de competenţe NU SUNT 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
Sala de curs dotata cu calculator si videoproiector 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sala de curs dotata cu calculator si videoproiector 
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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. Diagnoza problemelor sociale/sociologice şi analiza şi aplicarea de politici publice şi sociale 
C4.  Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale în 
organizaţii şi comunităţi  
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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 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

7.2 Obiectivele specifice Trecerea în revistă a literaturii sociologice referitoare la fenomele 
religioase, în urma căreia studenţii vor face cunoştinţă cu principalele 
teme, noţiunile de bază, teoriile şi metodele de cercetare ale sociologiei 
religiilor.  

  

8. Conţinuturi 
 

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

Prezentarea generală a cursului, a structurii tematice şi al 
aspectelor organizatorice. Contextul naşterii sociologiei. 

Expunere combinata cu metode 
activ-participative 

2 ore 

Obiectul, metodologia şi perspectiva generală a sociologiei. Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Conceptul şi dimensiunile culturii  Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Pluralismul cultural. Variabiliatea orizontală şi verticală a culturii 
kialakult viszonyulások 

Expunere combinata cu metode 
activ-participative 

2 ore 

Socializarea: îvăţarea socială, integrare sistemică  Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Socializare primară şi secundară, resocializare. Medii de 
socializare. Cicluri de viaţă.  

Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Devianţa Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Structură socială: diviziunea muncii Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Structură socială: status şi rol Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Structură socială: stratificarea socială Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Sărăcie şi marginalitate Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Mobilitate socială şi spaţială Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Sociologia vieţii economice Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Sinteza temelor dezbătute, prezentarea instrumentelor folosite la 
examen  

Prelegere orală cu secţiuni 
interactive 

2 ore 



   
 
 
 

Bibliografie 

Andorka Rudolf(2006) Bevezetés a szociológiába Budapest: Osiris. 

Babbie, E. (1999) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata  Budapest: Balassi Kiadó 

Boudon, Raymond et all. (1998) Szociológiai lexikon Budapest: Corvina 

Gans, Herbert J. (2003) ‘Népszerű kultúra és magaskultúra’ in Wessely Anna szerk.: A kultúra 
szociológiája Budapest: Osiris-Láthatatlan Kollégium, pp. 114-149. 
Giddens, Anthony (2003) Szociológia Budapest: Osiris 

Goffman, Erwing (1998) ‘Stigma és szociális identitás’ in Erős Ferenc (szerk.) Megismerés, 
előítélet, szabályszerűségei - 2. A társadalmi kommunikáció rendszerének alapvonalai fejezet 
letölthető http://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm#2 

Mead, G.H (1973) ‘Szerep-játék, szabályozó-játék és az általános másik’ in A pszichikum, az én és a 
társadalom Budapest: Gondolat, pp. 195-209 
Némedi Dénes (1999) ‘Auguste Comte: A szociológia megalapítója?’ in Felkai Gábor et ali. A 
szociológia kialakulása, Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, pp. 224-250. 
Somali Péter (1997) Szocializáció Budapest: Corvina 

Somlai Péter (1999) ‘A szociológia születése a tizenkilencedik században’ in Felkai et ali. pp. 13-21 
 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Ce este sociologia? Dezbaere despre rolul şi 
utilitaea disciplinei  

Dezbatere heuristică  

2. Sociologia ca şi ştiinţă. Caracteristicile disciplinei.  Dezbatere heuristică  

3. Cultura Dezbatere heuristică  

4.  Structură socială: status, rol, grupuri şi organizaţii  Dezbatere heuristică  

5.  Structură socială: organizaţii şi birocraţia Dezbatere heuristică  

6. Socializarea Dezbatere heuristică  

7.  Socializare şi egalitate de şanse Dezbatere heuristică  

8. Devianţa. Dezbatere heuristică  

9. Structură socială: stratificare şi structură de clasă  Dezbatere heuristică  

10. Stratificare, teorii funcţionaliste şi conflictualiste Dezbatere heuristică  

11. Mobilitate socială Dezbatere heuristică  

12. Sărăcia Dezbatere heuristică  

13.  Schimbare social Dezbatere heuristică  

14. Mişcări sociale Dezbatere heuristică  

Bibliografie 

Andorka Rudolf – Egyenlőtlenség, szegénység (119-147 o.) In: Rudolf (1997) Bevezetés a 
szociológiába. Osiris, Bp 

Andorka Rudolf – Társadalmi mobilitás (220-247.o.) In: Andorka Rudolf (1997) Bevezetés a 
szociológiába. Osiris, Bp  

Andorka, R. – Társadalmi változás (564-586. o.) In: Rudolf (1997) Bevezetés a szociológiába. Osiris, 
Bp. 

Borsos Endre – György István (1999) Gencs: egy erdélyi falu a parasztosodás útján. In: Borsos-Csite-

 

 
 

http://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm#2
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Continutul disciplinei este in concordanta cu ceea ce se face in alte centre universitare din tara si din strainatete. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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  

• coerenţa logică şi forţa 

argumentativă  

• gradul de asimilare a 

terminologiei de 

specialitate 

• aspectele atitudinale: 

interesul pentru studiu 

individual 

Evaluare secvenţială (orală) în 
timpul semestrului:  

- expunerea liberă  

- conversaţia de evaluare 

- chestionarea orală 

 

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

- testare sumativă 

 

Participarea activă la cursuri 

10% 
 
 
 
 
 
 
85% 
 
 
5% 

   
 

10.5 Seminar/laborator 
   
   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

15.09.2018..      

Data avizării în catedră   Semnătura şefului catedrei 

25.09.2018 .   


