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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 
Denumirea 

disciplinei 
ŞTIINŢE SOCIO-UMANE II 

SOCIOLOGIE 

Cod disciplina 
5.OB08.ELS 

Anul de studiu III Semestrul  1 Tipul de evaluare finală (E, C, V,PR) C 

Regimul disciplinei ( OB – obligatorie, OP – 

opţională, F – facultativă) 
OB Număr de credite 1 

Total ore din 

planul de 

învăţământ 

14 Total ore studiu individual 7 Total ore pe semestru 21 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DF– disciplină fundamentală, DD – disciplină în domeniu, DS – disciplină 

de specialitate, DC – disciplină complementară 
DF 

Titularul(a) 

disciplinei* 

Conf. univ. dr. Butucea Marioara  

 

Facultatea 

 

CFDP  Numărul total de ore pe sem. din 

planul de invăţământ 

Domeniul Inginerie Civila  Total C S L P 

Specializarea CFDP   14 14    

 

Obiectivele 

disciplinei în 

termeni de 

competenţe 

 Cursul de sociologie se plasează în orizontul epocii contemporane a 

revoluţiei tehnico-ştiinţifice cu aplicaţie pe societatea informatizată a 

cunoaşterii şi pe dialogul intercultural promovat în spaţial UE. Acesta 

răspunde la exigenţele ridicate de reforma educaţională al cărui scop este 

pregătirea optimală a studentului pentru o incluziune socială eficace. 

 Structura logică şi conceptuală urmăreşte o metodologie care să dezvolte 

studenţilor acele competenţe formale, aptitudini informale şi atitudini 

creative faţă de cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor sociale. Formarea 

competentelor de interpretare si investigare ştiinţifică a problemelor 

realităţilor socio–politice. 

 Cursul urmăreşte asimilarea conceptelor specific disciplinei de identitate si 

socializare şi familiarizarea studenţilor cu câteva dintre temele şi discuţiile 

importante din sociologia contemporană. Se va insista pe formarea capacităţii 

de a discuta critic şi în paralel a unor orientări sociologice. 

 Se va accentua utilizarea unor instrumente de lucru specifice şi dezvoltarea 

abilităţilor necesare studentului facultăţilor tehnice de a recunoaşte identifica 

şi valoriza resursele umane şi managementul acestora. Formarea 

competentelor creative si empatice in perfecţionarea activităţii inginerului 

prin crearea de noi motivaţii, creşterea eficientei şi a satisfacţiei în activitatea 

profesională; manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, 

adecvat unei lumi în schimbare; participarea la luarea deciziilor şi la 

rezolvarea problemelor comunităţii. 



 

Conţinutul 

disciplinei 

(curs, aplicatii, 

activitati 

practice etc.) 

1. Teorii sociologice, perspective şi paradigmă în sociologie  
            Metodologia şi metodele de cercetare ale sociologiei (2c) 

2. Structura şi procesele de grup. Structura şi dinamica unui grup primar 

(familia). Structura şi dinamica unui grup secundar (organizaţia). 

Birocraţia (2c) 

3. Socializare – Educaţie. Cultura - perspectiva sociologica  
            Omul - fiinţă socială. Educaţie versus natură. Tipuri de socializare 

 Componentele culturii.Cultură „reală” şi „ideală”. Cultură şi libertate. 

Subculturile, contraculturile, anticulturile (2c) 

4. Putere politică, cultură politică  
             Tipuri de regimuri politice: democraţie, autoritarism, totalitarism. (2c) 

5. Influenţă şi comportament prosocial. Control social şi devianţă  

             Influenţa socială. Comportament prosocial. Influenţa mass-media. 

             Controlul social, forme şi stiluri de manifestare.Criterii de definire a  

             fenomenului devianţei. (2c) 

6. Comunităţile istorice şi urbanizarea. Populaţie şi ocupare socială. 

Mobilitate. Tipuri de societăţi. Rural versus urban. Distincţii 

conceptuale. Perspective teoretice cu privire la creşterea populaţiei. (2c) 

7. Schimbare socială şi globalizare  
            Dezvoltare, nedezvoltare şi subdezvoltare.Fenomenul globalizării. 

            Evaluare. (2c) 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

Ponderea în notare exprimată în 

procente 

1. răspunsurile la examen – colocviu (examinare finală) 60% 

2. susţinerea lucrărilor practice de laborator - 

3. susţinerea finală a proiectelor - 

4. testarea periodică prin lucrări de control - 

5. testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte 30% 

7. alte activităţi (de precizat)  

Test grilă; colocviu individual 

 

Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului 

1. studiul notiţelor de curs 2  8. pregătirea pentru examinarea finală 1 

2. studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 

2  9. participarea la consultaţii - 

3. studiul bibliografiei minimale 

recomandate 

1  10. documentarea în teren - 

4. activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 

-  11. documentarea suplimentară în 

bibliotecă 

- 

5. întocmirea de teme, referate, eseuri, 

proiecte PP, etc. 

2  12. documentarea prin reţeaua Internet 1 

6. pregătirea pentru lucrări de verificare -  13. alte activităţi …. - 

7. pregătirea pentru prezentări orale 1  7 ……….  

   TOTAL ore studiu individual pe semestru =7 

 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

10.11.2014 
   Conf. univ. dr. Butucea Marioara 
 

Conf. univ. dr. Butucea Marioara 
 

                                                                                          

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Prof. Univ. dr. Stoica Adrian 

 

 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO - colocviu; 

V – verificare. 


