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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galaţi 

1.2 Facultatea  de Comunicare şi Relaţii Internaţionale 

1.3 Departamentul de Comunicare şi Ştiinţe Politice 

1.4 Domeniul de studii Asistenţă managerială şi secretariat 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Asistenţă managerială şi secretariat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode şi tehnici de cercetare socială  Ams3101 

2.2 Titularul activităților de curs Lector univ.dr. Ionuţ ŞTEFAN 
2.3 Titularul activităților de seminar Lector univ. dr. Luminiţa IOSIF 

2.4 Anul de studiu  

 
3 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare 

Examen E5 

E

5 
2.7 Regimul disciplinei

2
 

Specialitate 

F 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 2 curs  2 seminar / laborator  

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care:28 curs  28 seminar / laborator  

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 20 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) - 

3.8 Total ore de studiu individual 84  

3.9 Total ore pe semestru 140  

3.10 Numărul de credite 6  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competențe - 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului - 

5.2 de desfășurare a seminarului / 

laboratorului 

- 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din 

care face parte disciplina.) 

                                                 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 
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- C1 Identificarea și utilizarea limbajului, metodologiilor și cunoștințelor de 

specialitate din domeniul științelor comunicării, prin următorii descriptori: 

- însuşirea corectă a noilor concepte: eşantionare, determinism şi indeterminism 

social, randomizare, anchetă sociologică etc. 

- cunoașterea diferitelor tipuri de teorii în metodologia ştiinţelor sociale şi politice; 

- explicarea diferitelor tipuri de scalare; 

- utilizarea diferitelor metode de cercetare socială; 

- utilizarea metodelor de analiză specifice ştiinţelor sociale şi politice. 

C 2.2 Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi priorităţilor în 

politicile europene şi internaţionale 
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- realizarea unui proiect de către un grup de studenți cu scopul de a evalua critic sondajele de opinie 

româneşti şi internaţionale; 

- autoevaluarea nevoii de formare profesională în domeniul cercetărilor sociologice. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina Concepte şi metodologii în ştiinţele sociale şi 

politice are ca obiectiv general formarea unei atitudini 

ştiinţifice cu privire la aportul ştiinţelor sociale în cadrul 

înţelegerii globale a domeniului social. 

 
7.2 Obiectivele specifice -  însuşirea corectă a noilor concepte: eşantionare, 

determinism şi indeterminism social, randomizare, anchetă 

sociologică etc. 

-  cunoașterea diferitelor tipuri de teorii în metodologia 

ştiinţelor sociale şi politice; 

-  explicarea diferitelor tipuri de scalare; 

-  utilizarea diferitelor metode de cercetare socială; 

-  utilizarea metodelor de analiză specifice ştiinţelor 

sociale şi politice. 
 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

Consideraţii introductive asupra domeniului si 

metodelor în ştiinţele sociale 

 

prelegerea, analiza unor texte din 

bibliografie 

 

Instrumente specifice de cercetare în ştiinţele sociale şi politice 

 

prelegerea, analiza unor texte din 

bibliografie 

 

Specificul documentelor ştiinţelor sociale şi politice 

 

prelegerea, analiza unor texte din 

bibliografie 

 

Metode de cercetare în ştiinţele sociale şi politice 

 

prelegerea, analiza unor texte din 

bibliografie 

 

Relevanţa cercetării sociale şi politice prelegerea, analiza unor texte din 

bibliografie 

 

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 
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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 

- Moscovici, Serge (coord.) ş.a. – Metodologia ştiinţelor socioumane – Iaşi, Editura Polirom, 2007 

- Mcqueen, Ronald A. ş.a (2006). - Metode de cercetare în ştiinţele sociale - Iaşi, Institutul European 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

1. Noţiuni introductive: a) aspecte ale întemeierii cunoaşterii 

ştiintifice; b) determinism vs. indeterminism în ştiinţe 

 

analiza unor texte din bibliografie  

2. Design-ul cercetărilor sociologice 

 

analiza unor texte din bibliografie  

3. Relaţia: teorie-cercetare empirică în ştiinţele sociale 

 

analiza unor texte din bibliografie  

4. Eşantionarea; scalare şi tipuri de scale directe şi indirecte; 

ancheta sociologică 

 

analiza unor texte din bibliografie  

5. Studiul şi analiza documentelor sociale; Observaţia. 

Observaţia structurată; nondistorsionată, participativă 

 

analiza unor texte din bibliografie  

6. Experimentul 

 

analiza unor texte din bibliografie  

7. Combinarea metodelor de cercetare socială; abordări 

calitative în cercetarea socială; relavanţa empirică a abordărilor 

calitative 

 

analiza unor texte din bibliografie  

Bibliografie 

1. King, Ronald (2005) – Strategia cercetării, Editura Polirom, Iaşi 

2. Chelcea, Septimiu (2004) – Metodologia cercetării sociologice, Editura Economică, 

Bucureşti 

3. Kuhn, Thomas (1976) – Structura revoluţiilor stiinţifice, Editura Stiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti 

4. Popper, Karl R. (1981) – Logica cercetării, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucuresti 

5. Popper, Karl R. (1992, 2005) – Societatea deschisă şi duşmanii ei, Editura Humanitas, Bucureşti 

6. Vlăsceanu, Lazăr (1986) – Metodologia cercetării sociale. Metode şi tehnici. Editura 

Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

7. Hausman, Daniel M. (1993) – Filozofia stiinţei economice, Editura Humanitas, Bucureşti 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 Participarea la realizarea unor sondaje de opinie, chestionare etc. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 

bibliografiei, cunoaşterea 

informaţiei predate la curs 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 

referate, teme de casă, teste, 

participarea la dezbateri la seminar 

Evaluare continuă 30% 
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10.6 Standard minim de performanță 

 

 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs; 

 activitate la seminar de 40 %. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

__ / __ / ____ _________________________ ________________________ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

__ / __ / ____ __________________________ 

 


