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Sociologie 
Catedra 

Ştiinţe socioumane şi 

asistenţă socială 

Domeniul general de 

studiu 
 

Categoria disciplinei 

U 

 

Semestrul  
(1-8):   

 

 Domeniul de formare 

profesională la ciclul I 

Disciplină de orientare 

socioumanistică 
 

Denumirea specialităţii  
Tipul unităţii de curs 

A 

 

 

I. Structură disciplină 

Număr de ore/săptămână Credite 
Total ore/ 

Semestru
4 

Total ore de 

activitate 

individuală
5 

Forma de evaluare 

(C/Exs/Exo/Eec/T)
6 

Limba de 

predare 

Curs Sem. Lab. Proiect 
5 75  Ex Româna 

2 2 1 - 

 

II. Personal didactic 

 Gradul 

didactic 

Titlul 

ştiinţific 
Prenumele şi numele 

Încadrarea 

(titular/cumul) 

Curs Conf.univ. dr. Gheorghe Neagu titular 

Seminar     

Laborator     

 

III. Precondiţii de accesare a disciplinei (se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

Istoria 

 

IV. Obiectivele disciplinei  

Cunoştinţe: 

.Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale sociologiei centrate pe 

aria domeniului de formare profesională a studentului şi utilizarea lor adecvată în comunicarea 

profesională.  

Abilităţi: eceptare 

Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, 

tipice domeniului de formare profesională; identificarea metodelor, tehnicilor, procedeelor de 

cercetare adecvate scopului cercetării diferitelor fenomene sociale; construirea şi evaluarea 

indicatorilor sociali relevanţi pentru cercetările sociale. 

 Specificăm că încercarea să propunem o sociologie ce se vrea profesională în construcţie, 

publică prin consecinţe şi individualizată în receptare 

 

 

V. Tematica disciplinei 

Curs  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectul şi problematica sociologiei. 

Concepţiile clasice ale sociologiei. 

Orientări în sociologia contemporană. 

Conceptul de societate . Societatea ca sistem. 

Structura socială. Statusul şi rolul social. 

Stratificare, mobilitate, integrare socială 

Gruparea şi asocierea umană 

Ibstituţiile sociale. 

Socializare şi control social. 

Procesele sociale. 

Metodologia sociologică. 

 

 

seminare 

Sociologia şi sistemul ştiinţelor; 

Sociologia: pentru cine?Aplicabilitatea sociologiei. 

Particularităţile definitorii ale societăţii moldoveneşti 

Sociologia tranziţiei moldoveneşti. 

Particularităţile stratificării societăţii moldoveneşti. 

Statuse şi roluri sociale. Falsificarea de statuse în societatea moldovenească. 

Eficienţa instituţiilor sociale din societatea moldovenească. Calitatea  educaţiei. 

Migraţia şi procesul de socializare a copiilor rămaşi acasă. 

Schimbarea socială.Sursele de schimbare socială. Tramziţia ca proces de schimnare 

internă. 

Actori interni şi externi şi rolul lor în tranziţia moldovenească 

Proiectarea cercetătilor sociologice empirice (din perspectiva domeniului de formare 

profesională al studentului) 

 

VI. Bibliografie minimală obligatorie
7 

Raymond Boudon. Tratat de sociologie. Bucureşti: Humanitas, 1997; Anthony Giddens. Sociologie. 

Bucureşti:Editura ALL, 2000; Bulgaru m 

Maria *coordonator( Sociologie. Vol1 şi II. Chişinău:CE SM, 2003. 

Ioan Mărginean. Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Polirom, 2000; 

Gheorghe Neagu. Sociologie generală (formă scriptică şi variantă electronică) 

 

VII. Metode didactice folosite 

Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii, efectuarea cercetărilor-pilot 

 

VIII. Evaluare 

Pre-condiţii participare si efectuarea tuturor activităţilor de laborator şi susţinerea tezei de 

an 

 Modalităţi şi mijloace de evaluare Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examen scris (test) 40% 

Evaluare 

curentă 

Seminar  Evaluare curentă (test) 60% 

Laborator   

Teza de an   

 

Data avizării, 

 

Şeful Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială,          Titular curs, 

    Pădureac Lidia,  dr., conf.univ.                                        conf.univ., dr., Neagu Gheorghe 

    


