FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galaţi
de Comunicare şi Relaţii Internaţionale
de Comunicare şi Ştiinţe Politice
Stiinte Administrative
Licenţă
Asistenta Manageriala si Secretariat

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul
III
II

ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

Conf. univ.dr. Coriolan PAUNESCU
Conf. univ.dr. Coriolan PAUNESCU
2.6 Tipul de evaluare
Examen E6

2.7 Regimul disciplinei2
Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 2 curs
2 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
din care:24 curs
24 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
112
3.9 Total ore pe semestru
168
3.10 Numărul de credite
6

ore
30
30
26
26
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului /
laboratorului

-

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din
care face parte disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
transversale

Competențe profesionale

-

C1 Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de
specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării, prin următorii descriptori:
- însuşirea corectă a noilor concepte: ştiinţe sociale, determinism şi indeterminism
social, socializare, status, rol social etc.
- cunoaşterea diferitelor tipuri de ştiinţe sociale;
- explicarea diferitelor tipuri de valori ce stau la baza ştiinţelor sociale;
- utilizarea diferitelor metode de cercetare comparată a ştiinţelor sociale;
- utilizarea metodelor de analiză specifice ştiinţelor sociale şi politice.
C 4. 1. Selectarea conceptelor fundamentale pentru analiza evoluţiilor politicoinstituţionale
- realizarea unui studiu de caz în echipă privind studierea comprtamentului social al indivizilor în
societatea românească după 1989;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina Introducere în ştiinţe sociale are ca obiectiv general
formarea unei atitudini ştiintifice cu privire la diferitele forme
de manifestare a ştiinţelor sociale
7.2 Obiectivele specifice

- însuşirea corectă a noilor concepte: ştiinţe sociale,
determinism şi indeterminism social, socializare, status,
rol social etc.
- cunoaşterea diferitelor tipuri de ştiinţe sociale;
- explicarea diferitelor tipuri de valori ce stau la baza
ştiinţelor sociale;
- utilizarea diferitelor metode de cercetare comparată a
ştiinţelor sociale;
- utilizarea metodelor de analiză specifice ştiinţelor
sociale şi politice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Societatea ca domeniu specific al realităţii.Caracteristicile
fundamentale ale existenţei sociale
2. Modalităţi de abordare a socialului. Perspectiva filosofică
asupra socialului: raportul filosofiei sociale cu sociologia şi
ştiinţele sociale particulare.

Metode de predare
prelegerea, analiza unor texte din
bibliografie

3. Obiectul şi problematica sociologiei generale.
4. Sociologia generală şi sociologiile de ramură: sociologiile de
ramură şi ştiinţele sociale particulare. Sociologia comunicării
5. Paradigme interpretetive contempo- rane asupra socialului

prelegerea, analiza unor texte din
bibliografie

6. Specificul determinismului social: determinism, libertate şi
responsa-bilitate.
7. Individ, colectivitate, societate
8. Ştiinţele sociale valoric neutre sau nu?
a) cazul bioeticii
b) experimentele de psihologie socială realizate de Philip
Zimbardo

Observații

prelegerea, analiza unor texte din
bibliografie
prelegerea, analiza unor texte din
bibliografie
prelegerea, analiza unor texte din
bibliografie

2

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- King, Ronald (2005) – Strategia cercetării, Editura Polirom, Iaşi
- Kuhn, Thomas (1976) – Structura revoluţiilor ştiinţifice, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti
- Vlăsceanu, Lazăr (1986) – Metodologia cercetării sociale. Metode şi tehnici. Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti
- Freud, Sigmund (1990) – Angoasă în civilizaţie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
- Martin Hollis (2001) – Introducere în filosofia ştiinţelor sociale, Editura Trei, Bucureşti
- Petre, Andrei - Sociologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1996
- Bobică N.N., Introducere în ştiinţele sociale, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius”, Galaţi, 2006.
- Dogan Matei, Pahre Robert, Noile ştiinţe sociale, Ed. Alternative, 1999.
- Iliescu Adrian-Paul, Introducere în politologie, Ed. ALL,2006
- Predescu Victor, Sachelarie Octavian-Mihail, Sociologia comunicării, Ed. Paralela 45,
2006
Bibliografie de elaborare a cursului
- King, Ronald (2005) – Strategia cercetării, Editura Polirom, Iaşi
- Chelcea, Septimiu (2004) – Metodologia cercetării sociologice, Editura Economică, Bucureşti
- Kuhn, Thomas (1976) – Structura revoluţiilor stiinţifice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti
- Popper, Karl R. (1981) – Logica cercetării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
- Popper, Karl R. (1992, 2005) – Societatea deschisă şi duşmanii ei, Editura Humanitas, Bucureşti
- Vlăsceanu, Lazăr (1986) – Metodologia cercetării sociale. Metode si tehnici. editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucuresti
- Hausman, Daniel M. (1993) – Filozofia ştiinţei economice, Editura Humanitas, Bucureşti
- Freud, Sigmund (1990) – Angoasă şi civilizaţie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
- Martin Hollis (2001) – Introducere în filosofia ştiinţelor sociale, Editura Trei, Bucureşti
- Zamfir Cătălin (2002) – Spre o paradigmă a gândirii sociologice, Editura Polirom, Iaşi.
- Astărăstoae, Vasile, Trif, Almoş (1998) – Essentialia in Bioetica, Editura Polirom, Iaşi.
- Babbie, Earl (2010) – Practica cercetării sociale - Iaşi, Polirom,
- Peseschkian, Nossrat (2009) – Psihoterapia vieţii cotidiene – Bucureşti, Editura Trei,
- Golu, Florinda (2010) – Psihologia dezvoltării umane - Bucureşti, Universitară,
- Vallieres, S. (2010) – Trucuri psihologice pentru părinţi : Cum să ne educăm.. – Arad, Concordia,
- Durkheim, E. (2007) - Despre sinucidere- Iaşi, Institutul European, 2007
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
1. Noţiuni introductive:
analiza unor texte din bibliografie
a) constituirea sociologiei ca disciplină distinctă de filosofie
2) Definirea sociologiei. Funcţiile sociologiei
analiza unor texte din bibliografie
3) Apariţia şi evoluţia problematicii sociologice
4) Socializarea şi formele sale.
analiza unor texte din bibliografie
5) Sociabilitatea şi formele sale.
6) Modele de explicare a acţiunilor sociale
analiza unor texte din bibliografie
7) Modelul psihanalitic şi cel sociologic în explicarea eului
(problematica inconştientului, modelul persona-umbra; status si
rol social).
8) Experimentul Stanford
analiza unor texte din bibliografie
9) Problema libertăţii. Teoria contractului social.
10) Dificultăţile bioeticii (pro şi contra avort, eutanasie,
clonare, experiment pe pacient etc.)
11) Metodologia ştiinţifică de analiză a societăţii.
analiza unor texte din bibliografie
12) Raportul sociologiei cu ştiinţele sociale particulare.
13) Ştiinţele sociale particulare şi sociologiile de ramură
analiza unor texte din bibliografie
Bibliografie
- King, Ronald (2005) – Strategia cercetării, Editura Polirom, Iaşi
- Kuhn, Thomas (1976) – Structura revoluţiilor ştiinţifice, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti
- Vlăsceanu, Lazăr (1986) – Metodologia cercetării sociale. Metode şi tehnici. Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti
- Freud, Sigmund (1990) – Angoasă în civilizaţie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
- Martin Hollis (2001) – Introducere în filosofia ştiinţelor sociale, Editura Trei, Bucureşti

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


Realizarea unui studiu în echipă privind comportamentul social al indivizilor în societatea româneasca după
1989.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri la seminar
10.6 Standard minim de performanță
10.4 Curs




10.2 Metode de evaluare
Examen scris

Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30%

cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 40 %.

Data completării
__ / __ / ____

Semnătura titularului de curs
_________________________

Data avizării în departament
__ / __ / ____

Semnătura titularului de seminar
________________________
Semnătura directorului de departament
__________________________
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