
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

1.3 Catedra   

1.4 Domeniul de studii  TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea TEOLOGIE – ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei SOCIOLOGIE GENERALĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daniela-Ionela Mare 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Daniela-Ionela Mare 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS/Ob 

 
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 1 

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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 8 

Examinări 10 

Alte activităţi .................................................. 3 

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului Mijloace materiale: sală de curs, proiector, laptop, conexiune la internet, tablă. 
Managementul grupului: prezența la începutul fiecărui curs, punctualitate, 
telefoanele mobile puse pe silent.  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, proiector, laptop, conexiune la internet, tablă. 
Managementul grupului : prezența la începutul fiecărui seminar, punctualitate, 
telefoanele mobile pe modul silent, temele de seminar vor fi asumate de 
studenți pe bază de înscriere.  

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale Enunțarea și explicarea principalelor concepte sociologice. 
Descrierea principalelor caracteristici și tipologii specifice fenomenelor 
sociologice studiate. 
 
Identificarea și prezentarea unor cercetări sociologice specifice temelor studiate. 



 
Explicarea rezultatelor obținute la nivelul cercetărilor sociologice. 

Competenţe transversale Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de 
comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în 
echipă. 

 
Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate și 
răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor 
codului de etică profesională. 
 
Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și 
formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri online etc.) atât în limba română cât și într-o 
limbă de circulație internațională.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Însușirea și utilizarea corectă a principalelor concepte teoretice specifice 
sociologiei.  
 
Inițierea în explicarea realităților sociale printr-o perspectivă sociologică.  

7.2 Obiectivele specifice Introducerea noțiunilor și conceptelor specifice disciplinei. 
 
Înțelegerea relevanței disciplinei în contextul profilului specializării. 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Perspectiva sociologică : cunoașterea comună 
(spontantă) despre societate, bunul-simț sau 
„raționalitatea eronată”.  
Cunoașterea științifică 

2. Sociologia – definire, origini, devenire 
3. Neutralitate axiologică și valori sociale 
4. Funcțiile sociologiei. Moduri de a privi societatea: 

determinismul social, individualismul, interdependența 
dintre individ și societate 

5. Teorii sociologice: intercaționismul, funcționalismul, 
conflictualismul 

6. Identitate, cultură, suporturi sociale 
7. Cultura. Influențele multiple ale culturii 
8. Identitate personală și socială 
9. Socializare. Individul – o ființă socială 
10. Stratificare și mobilitate socială 
11. Instituții sociale 
12. Organizațiile și conducerea lor 
13. Comunități teritoriale 
14. Comportament colectiv și schimbare socială 

Descrierea 
Expunerea problematizată 
Explicaţia 
Conversaţia reproductivă 
Conversaţia euristică 

  
 Cursul se 
desfăşoară 
conform 
programării de la 
orar.   
 
Temele de curs se 
regăsesc la 
bibliografie. 
  
  
  

Bibliografie 
Lazăr Vlăsceanu (coord.), Sociologie, Polirom, Iași, 2011 
Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993 
Raymond Boudon (coord.), Tratat de sociologie, Humanitas, București, 2006 
Anthony Giddens,Sociologie, BIC ALL, București, 2001 
Petre Andrei, Sociologie generală, Polirom, Iași, 1997 
Carmen Furtună, Sociologie generală, Editura Fundației ROMÂNIA DE MÂINE, București, 2006  
Lazăr Vlăsceanu (coord.), Sociologie, Polirom, Iași, 2011 
Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993 
Raymond Boudon (coord.), Tratat de sociologie, Humanitas, București, 2006 
Anthony Giddens,Sociologie, BIC ALL, București, 2001 
Anton Golopenția, Opere complete. Vol. I. Sociologie, Editura Enciclopedică, București, 2002 
Dumitru Popovici, Deschideri spre o istorie a sociologiei, Institutul European, Iași, 2010 
Michel Lallement, Istoria ideilor sociologice (2 vol.), Antet, București, 1997. 
Miron Constantinescu, Introducere în sociologie. Note de curs, Centrul de Multiplicare al Universității din București, 1972 



 
file:///C:/Users/Biblioteca/Downloads/Dictionar_de_Sociologie_Gilles_Ferreol.pdf 

https://www.academia.edu/People/Download 

http://www.revistacalitateavietii.ro/curent.html 

https://arsociologie.ro/28-publicatii/1655-revista-sociologie-romaneasca-nr-1-2020 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Perspectiva sociologică : cunoașterea comună 
(spontantă) despre societate, bunul-simț sau 
„raționalitatea eronată”.  

Cunoașterea științifică 

Expunerea problematizată 
Dezbaterea 
Observaţia dirijată  
Observaţia independentă  
Explicaţia 

  
 Seminarul se 
desfăşoară 
conform 
programării de la 
orar. 
 
Fiecare student 
poate să 
elaboreze şi să 
susţină lucrări de 
seminar. 
  
  
  

2. Sociologia – definire, origini, devenire 

3. Neutralitate axiologică și valori sociale 

4. Funcțiile sociologiei. Moduri de a privi societatea: 
determinismul social, individualismul, 
interdependența dintre individ și societate 

5. Teorii sociologice: intercaționismul, 
funcționalismul, conflictualismul 

6. Identitate, cultură, suporturi sociale 

7. Cultura. Influențele multiple ale culturii 

8. Identitate personală și socială 

9. Socializare. Individul – o ființă socială  

10. Stratificare și mobilitate socială  

11. Instituții sociale  

12. Organizațiile și conducerea lor  

13. Comunități teritoriale  

14. Comportament colectiv și schimbare socială  

Bibliografie 
Lazăr Vlăsceanu (coord.), Sociologie, Polirom, Iași, 2011 
Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993 
Raymond Boudon (coord.), Tratat de sociologie, Humanitas, București, 2006 
Anthony Giddens,Sociologie, BIC ALL, București, 2001 
Petre Andrei, Sociologie generală, Polirom, Iași, 1997 
Carmen Furtună, Sociologie generală, Editura Fundației ROMÂNIA DE MÂINE, București, 2006  
Lazăr Vlăsceanu (coord.), Sociologie, Polirom, Iași, 2011 
Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993 
Raymond Boudon (coord.), Tratat de sociologie, Humanitas, București, 2006 
Anthony Giddens,Sociologie, BIC ALL, București, 2001 
Anton Golopenția, Opere complete. Vol. I. Sociologie, Editura Enciclopedică, București, 2002 
Dumitru Popovici, Deschideri spre o istorie a sociologiei, Institutul European, Iași, 2010 
Michel Lallement, Istoria ideilor sociologice (2 vol.), Antet, București, 1997. 
Miron Constantinescu, Introducere în sociologie. Note de curs, Centrul de Multiplicare al Universității din București, 1972 

 

 

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

 Conţinuturile tematice abordate prezintă un nivel ridicat de compatibilitate cu ofertele de profil din România, dar şi de la nivel 
international. Activităţile de curs şi de seminar proiectate includ principale subiecte de interes din domeniul sociologiei.   
Dezvoltarea abilitătii de analiza sociologică a realităților sociale diverse reprezintă un punct forte pentru orice viitor analist si 
consultant. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Lucrare scrisă cu subiecte Examen scris 50% 

file:///C:/Users/Biblioteca/Downloads/Dictionar_de_Sociologie_Gilles_Ferreol.pdf
https://www.academia.edu/People/Download
http://www.revistacalitateavietii.ro/curent.html
https://arsociologie.ro/28-publicatii/1655-revista-sociologie-romaneasca-nr-1-2020


teoretice și de interpretare 

10.5 Seminar/laborator 

Verificarea continuă pe 
parcursul semestrului prin 
elaborarea unor lucrări de 
seminar individuale sau în 

echipe 

Activitate seminar 50% 

 

10.6 Standard minim de performanţă: realizarea activitătilor specifice seminarului  
 

Data completării 
 
 

Semnătura titularului de curs 
......................... 

Semnătura titularului de seminar 
 

......................... 

Data avizării în department 
 

......................... 

Semnătura şefului departament 
 

......................... 

 

 


