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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Electrotehnică 

Domeniul de studii Inginerie energetică 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Managementul energiei / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei SOCIOLOGIE 
Titularul activităţilor de curs conf.dr. Dan Ioan DASCĂLU 

Titularul activităţilor de seminar  

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare C 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 1 Curs 1 Seminar  Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

14 Curs 14 Seminar  Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

II d)Tutoriat  1 

III Examinări 2 

IV Alte activităţi: 0 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 9 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 25 

Numărul de credite 1 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului •  laptop, videoproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar •  

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 
•  

Competenţe 

transversale 
• CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei • Cursul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu conceptele şi temele fundamentale 

ale sociologiei. În cadrul cursului, şi în strânsă legătură cu temele prezentate, vor 

fi trecute în revistă principalele aspecte ce caracterizează societatea 

contemporană şi societatea românească actuală. Pe parcursul cursului studenţii se 

vor familiariza cu perspectiva particulară a sociologiei de a analiza fenomenele şi 

procesele sociale 

Obiective specifice 1. Prezentarea specificului sociologiei ca ştiinţă a realităţii sociale. 

2. Prezentarea liniilor generale de evoluţie ale sociologiei, pe plan mondial şi în 

ţara noastră. 

3. Prezentarea câtorva dintre principalele probleme pe care le abordează 

sociologia ca ştiinţă. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Sociologia, ştiinţă a realităţii sociale 1   

2. Metodologia cercetării sociologice 1   

3. Orientări teoretice contemporane în sociologie 1   

4. Sociologia românească 1   

5. Acţiunea socială 1   

6. Structura socială 1   

7. Grupurile sociale 1   

8. Familia din perspectivă sociologică 1   

9. Organizaţiile 1   

10. Instituţiile 1   

11. Conducerea în cadrul organizaţiilor 1   

12. Comunităţile umane teritoriale 1   

13. Schimbarea socială 1   

14. Comunicarea socială 1   

Bibliografie 

[1]. AGABRIAN, Mircea, (2003), Sociologie generală, Institutul European, Iaşi 

[2]. DASCALU, D., Note de curs  

[3]. BALAN, Carmen Cornelia, (2001), Sociologie generală. Note de curs, Ed. Universităţii Suceava 

[4]. BĂDESCU, Ilie, (1994), Istoria sociologiei, Ed. Porto-Franco, Galaţi 

[5]. BĂDESCU, Ilie, DUNGACIU, Dan, BALTASIU, Radu, (1996), Istoria sociologiei. Teorii contemporane, Ed. 

Eminescu, Bucureşti 

[6]. BOUDON, Raymond (ed.), [1992] (1997), Tratat de sociologie, Ed. Humanitas, Bucureşti 

[7]. BRUCE, Steve, [1999] (2003), Sociologia. Foarte scurtă introducere, Ed. ALLFA, Bucureşti 

[8]. CHELCEA, Septimiu, (2001), Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Ed. Economica, 

Bucureşti 

[9]. GIDDENS, Anthony, [1997] (2000), Sociologie, Ed.  ALL, Bucureşti 

[10]. IONESCU, Ion, STAN, Dumitru, (1999), Elemente de sociologie, vol. 1 şi 2, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” - Iaşi 

[11]. LALLEMENT, Michel, [1993, 1994] (1997, 1998), Istoria ideilor sociologice, vol. I şi II, Ed. Antet, Bucureşti 

[12]. MIHĂILESCU, Ioan, (2000), Sociologie generală, Ed. Universităţii Bucureşti 

[13]. MIHU, Achim, (1992), Introducere în sociologie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 

[14]. SCHIFIRNEŢ, Constantin, (2004), Sociologie, Ed. comunicare.ro, Bucureşti 

[15]. SZCZEPANSKI, Jan, ]1970] (1972), Noţiuni elementare de sociologie, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 

[16]. VLĂSCEANU, Lazăr, (2007), Sociologie şi modernitate. Tranziţii spre modernitatea reflexivă, Ed. Polirom, 

Bucureşti 

Bibliografie minimală 

• AGABRIAN, Mircea, (2003), Sociologie generală, Institutul European, Iaşi 

• BALAN, Carmen Cornelia, (2001), Sociologie generală. Note de curs, Ed. Universităţii Suceava 

• BĂDESCU, Ilie, (1994), Istoria sociologiei, Ed. Porto-Franco, Galaţi 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul ingineriei energetice 
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10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor, 

Cunoașterea conceptelor de bază proprii disciplinei 
Evaluare prin colocviu final  50 

Capacitatea de a realiza analize reflexive și critic 

constructive, transferuri cognitive 
Evaluare continua 50 

Seminar    

Laborator    

Proiect     

Standard minim de performanţă 

Standard minim de performanţă 

- realizarea unei lucrări/ unui proiect, executând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă 

pluridisciplinară; 

- elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea  în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a unei 

lucrări de specialitate pe o tema actuală în domeniu, utilizând diverse surse şi instrumente de informare; 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; 

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

22.09.2020   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


