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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 Sociologie şi logică Ams1207 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Ionuţ ŞTEFAN 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prep. univ. dr. Luminiţa MIRON 
2.4 Anul de studiu  

I 
 2.5 Semestrul 

II 
 2.6 Tipul de evaluare 

Examen E2 

 2.7 Regimul disciplinei
2
 

Obligatorie F 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 2 curs  1 seminar / laborator  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:28 curs  14 seminar / laborator  

3.7 Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat - 

Examinări 15 

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

3.8 Total ore de studiu individual 70  

3.9 Total ore pe semestru 112  

3.10 Numărul de credite 4  

 

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 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 
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- 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. 

- utilizarea conceptelor fundamentale ale logicii. 

- identificarea formelor logice 

- identificarea raţionamentelor eronate logic 

C 4. 1. Selectarea conceptelor fundamentale pentru analiza evoluţiilor politico-

instituţionale 
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- 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 Sociologie şi logică are ca obiectiv general formarea 

unei atitudini ştiintifice cu privire la diferitele forme de 

manifestare a sociologiei şi a utilizării logicii în ştiinţele 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. 

- utilizarea principalelor concepte logice: noţiune, 

judecată, raţionament 

- utilizarea corectă a principiilor logice 

- identificarea tipurilor de raţionamente eronate 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

I. Introducere în sociologie 

a) Apariţia sociologiei 

b) Definiţii ale sociologiei 

c) Structura societăţii 

d) Raporturile sociologiei cu celelalte discipline 

 

prelegerea, analiza unor texte din 

bibliografie 

 

II. Conceptele fundamentale ale sociologiei 

a) Fapt social 

b) Fenomene sociale 

prelegerea, analiza unor texte din 

bibliografie 
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c) Relaţii sociale 

d) Procese sociale 

III. Metode şi tehnici de cercetare socială 

a) Eşantionare 

b) Chestionarul 

c) Ancheta socială 

prelegerea, analiza unor texte din 

bibliografie 

 

IV. Sociologia grupului 

a) Tipuri de colectivitate socială 

b) Grupul social. Modelele grupului 

c) Socializarea şi integrarea socială 

d) Status şi rol 

e) Trăsăturile caracteristice ale grupurilor sociale 

prelegerea, analiza unor texte din 

bibliografie 

 

V. Introducere în logică 

a) Apariţia logicii aristotelice 

b) Formele logice: noţiunea, judecata, raţionamentul 

 

VI. Principiile logice 

a) Principiul identităţii 

b) Principiul non-contradicţiei 

c) Principiul raţiunii suficiente 

d) Principiul terţului exclus 

 

VII. Raţionamente eronate 

a) Clasificarea sofismelor 

b) Situaţii problematice în noile dezvoltări ştiinţifice 

 

VIII. Argumentarea şi contraargumentarea în ştiinţele sociale 

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 

- 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. 

- Botezatu, Petre, Introducere în logică, Editura Polirom, Iaşi, 1997. 

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. 

- 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. 

- Botezatu, Petre, Introducere în logică, Editura Polirom, Iaşi, 1997. 

- Kneale, Martha, Kneale, William, Dezvoltarea logicii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975. 

- Aristotel, Organon, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996. 

- Dumitriu, Anton, Istoria logicii, Editura Academiei, Bucureşti, 1976. 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

I. Introducere în sociologie 

a) Apariţia sociologiei 

b) Definiţii ale sociologiei 

c) Structura societăţii 

d) Raporturile sociologiei cu celelalte discipline 

analiza unor texte din bibliografie  

II. Conceptele fundamentale ale sociologiei 

a) Fapt social 

b) Fenomene sociale 

c) Relaţii sociale 

d) Procese sociale 

III. Metode şi tehnici de cercetare socială 

a) Eşantionare 

b) Chestionarul 

c) Ancheta socială 

analiza unor texte din bibliografie  

IV. Sociologia grupului 

a) Tipuri de colectivitate socială 

b) Grupul social. Modelele grupului 

c) Socializarea şi integrarea socială 

d) Status şi rol 

e) Trăsăturile caracteristice ale grupurilor sociale 

analiza unor texte din bibliografie  

V. Introducere în logică 

a) Apariţia logicii aristotelice 

b) Formele logice: noţiunea, judecata, raţionamentul 

analiza unor texte din bibliografie  

VI. Principiile logice 

a) Principiul identităţii 

b) Principiul non-contradicţiei 

c) Princpiul raţiunii suficiente 

d) Principiul terţului exclus 

analiza unor texte din bibliografie  

VII. Raţionamente eronate 

a) Clasificarea sofismelor 

b) Situaţii problematice în noile dezvoltări ştiinţifice 

VIII. Argumentarea şi contraargumentarea în ştiinţele sociale 

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 

- Botezatu, Petre, Introducere în logică, Editura Polirom, Iaşi, 1997. 

- Kneale, Martha, Kneale, William, Dezvoltarea logicii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975. 

- Aristotel, Organon, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996. 

- Dumitriu, Anton, Istoria logicii, Editura Academiei, Bucureşti, 1976. 

 

 

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 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% 
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10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 

referate, teme de casă, teste, 

participarea la dezbateri la seminar 

Evaluare continuă 30% 

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 

__ / __ / ____ __________________________ 

 


