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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe Sociale 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei SOCIOLOGIA COMUNITĂŢILOR RURALE ŞI URBANE SOC201 

2.2 Titularul activităţilor de curs Profesor univ. dr. Mihai Pascaru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 
din care 3.3 

seminar/laborator 
2 

3.4  Total ore din Planul de 

învăţământ 
56 din care 3.5 curs 28 

din care 3.6 

seminar/laborator 
28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 12 

Examinări 2 

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru  150 

3.10  Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
 

- 

4.2  de competenţe 
 

- 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului - Participare activă  

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- Lectura bibliografiei recomandate 

- Documentare de teren 

- Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate  
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6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

 C1.1.  Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în cercetarea 

organizatiilor şi comunităţilor 

C1.2.  Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie pentru explicarea şi 

interpretarea fenomenelor cu care se confruntă organizaţiile şi comunităţile 

C1.3. Identificarea metodelor,  tehnicilor,  procedeelor şi instrumentelor de cercetare adecvate 

scopului cercetării diferitelor fenomene sociale şi culegerea datelor empirice 

C1.4. Analiza datelor empirice şi evaluarea critică şi constructivă a propriului demers de 

cercetare (a teoriilor şi metodologiilor utilizate în cercetarea comunităţilor şi organizaţiilor) 

C1.5. Elaborarea unor modele inovative de cercetare a fenomenelor sociale în organizaţii şi 

comunităţi prin  utilizarea metodologiilor consacrate 

C2.1.  Definirea, clasificarea  şi alegerea metodelor, tehnicilor  şi procedeelor utilizate în 

identificarea cercetării  şi soluţionării unor probleme sociale 

C2.2.  Exprimarea cauzalităţii problemelor şi conflictelor sociale şi identificarea de resurse şi 

modalităţi pentru rezolvarea acestora 

C2.3. Dezvoltarea şi aplicarea strategiilor de rezolvare a conflictelor şi problemelor sociale 

C2.4. Analiza şi evaluarea situaţiilor de conflict şi a dimensiunii problemelor sociale 

C2.5.  Elaborarea şi proiectarea de măsuri de intervenţie pentru rezolvarea de probleme şi 

conflicte sociale 

Competenţe 

transversale 

C1.  Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi 

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de 

etică profesională 

C2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

interpersonală şi de asumare de    roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 

- Să îşi însuşească fundamentele dihotomiei comunitate-societate şi implicaţiile 

teoretice şi metodologice ale delimitărilor specifice Sociologiei comunităţilor. 

7.2. Obiectivele 

specifice 

- Să îşi formeze capacitatea de abordare din perspective diferite a problematicii 

comunităţilor locale; 

- Să cunoască şi să  folosească principalele metode ale sociologiei comunităţilor 

 

8. 1. Conţinuturi 

Curs Metodologie didactică 
Număr de 

ore 

Comunitate şi societate. Obiectul şi principalele 

diviziuni ale sociologiei comunităţilor 
Prelegere, Conversaţie 2 

Elemente de istorie a sociologiei comunităţilor rurale Prelegere, Suporturi video 2 

Elemente de istorie a sociologiei comunităţilor rurale 

şi urbane 
Prelegere, Conversaţie, Suporturi video 2 

Satul - comunitatea teritorială rurală Prelegere, Exemplificări, Conversaţie, 2 

Tipologii ale comunităţilor rurale Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie, 2 

Oraşul - comunitatea teritorială urbană Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 2 

Tipologii ale comunităţilor urbane Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 2 

Satul şi oraşul din perspectiva relaţiilor 

interpersonale. Fundamente teoretice 
Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 2 

Satul şi oraşul din perspectiva relaţiilor 

interpersonale. Investigaţii recente. 
Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 2 

Şcoala de la Chicago şi studiul modului de viaţă în 

comunităţile teritoriale 
Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 2 

Instituţii, lideri şi comunitate teritorială. Consideraţii 

teoretice 
Prelegere, Aplicaţii 2 

Instituţii, lideri şi comunitate teritorială. Investigaţii 

recente 
Prelegere, Aplicaţii 2 

Repere metodologice în sociologia comunităţilor (I). 

Observaţia participantă 
Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 2 

Repere metodologice în sociologia comunităţilor (II). 

Metoda monografică 
Prelegere, Conversaţie 2 
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8.2 

Nr. 

crt. 
Tematica seminariilor  

Metodologie didactică Nr.  

ore 

1. Comunitatea – un concept în redefinire Problematizare, dezbatere 2 

2. Comunitatea ca reţea socială Problematizare, dezbatere 2 

3. 
Comunitatea urbană în concepţia lui Max 

Weber 
Referat, aplicaţii, dezbatere 2 

4. 
Satul la G. Em. Marica. Economia şi familia 

ţărănească 

Problematizare, 

dezbatere 
2 

5. 
Satul la G. Em. Marica. Structura sociologică a 

satului 

Problematizare, 

dezbatere  
2 

6. 
Diversitatea satelor din România. Problematica 

sărăciei în ruralul românesc 

Problematizare, 

dezbatere 
2 

7. Locuirea în România urbană Referat, aplicaţii, dezbatere 2 

8 
Relaţiile interpersonale în comunităţi rurale. 

Cunoaştere, comunicare şi acţiune comună 

Referat, aplicaţii, 

dezbatere 
2 

9 
Relaţiile interpersonale în comunităţi rurale şi 

urbane. Toleranţă şi încredere 

Referat, aplicaţii, 

dezbatere 
2 

10 
Şcoala de la Chicago – spre o sociologie urbană 

aplicată 

Problematizare, 

dezbatere  
2 

11 
Dinamica dezvoltării în comunităţi rurale. 

Problematica participării locale 

Problematizare, 

dezbatere 
2 

12 Dezvoltarea urbană participativă. Guvernanţa 
Referat, aplicaţii, 

dezbatere 
2 

13 
Dinamizarea comunităţilor teritoriale. 

Metodologia Catalyse 

Referat, aplicaţii, 

dezbatere 
2 

14 
Restituirea rezultatelor – aspecte metodologice 

şi aplicaţii 

Referat, aplicaţii, 

dezbatere 
2 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Formarea competenţelor de cercetare la nivel de comunitate cu identificarea problemelor şi nevoilor 

locale vizate de angajatorii preocupaţi de rezolvarea şi satisfacerea acestora.  

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 

Susţinerea unui proiect de 

cercetare  
Fişă de evaluare seminar 20 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 20 

10.6 Standard minim de performanţă 

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 
Data completării                   Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

 

______________                 ________________________                        _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                                               Semnătura Directorului de Departament 

 

______________                                                                                            ______________________        


