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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  de 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 Cercetare calitativă avansată SOC202 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. 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 C 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 0 din care 3.3 seminar/laborator 4 

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 pe platformele electronice  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare/activităţi practice, referate, proiecte, portofolii 14 

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. - 

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al activităţilor 

enumerate mai sus.  

- 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru  125 

3.10  Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cunoştinţe de bază în domeniul metodologiei cercetării sociologice 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Sala cu videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

C1 Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date) în 

organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale şi studii de piaţă. 

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. 
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Competenţe 

transversale 

C2. Asimilarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare 

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

C3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-

line) atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 

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

general al 

disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei îl constituie dobândirea de către studenţi a competenţelor vizând 

proiectarea şi realizarea cercetărilor sociologice. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

- Cunoaşterea detaliată a metodelor şi tehnicilor de cercetare calitativă avansată şi adecvarea 

utilizării acestora la specificitatea aspectelor concrete ale realităţii sociale studiate. 

- Formarea abilităţii de a utiliza adecvat metode şi tehnici de cercetare calitative într-un context clar 

precizat în care se urmăreşte soluţionarea unei probleme concrete. 

- Formarea capacităţii studentului de a proiecta o cercetare personală utilizând o strategie de 

cercetare calitativă. 

 

 

8. Conţinuturi 

Laborator (unităţi de învăţare) 
Metodologie 

didactică 

Nr. de 

ore 
1. Cercetarea cantitativă şi cercetarea calitativă - delimitări conceptuale şi 

metodologice. Discuţii recapitulative 

1.1. Specificităţi metodologice în culegerea şi definirea datelor 

1.3. Specificităţi în analiza şi interpretarea datelor 

Conversaţie, 

Aplicaţii, 

Suporturi video 

2 

2. Cercetarea etnografică. Observaţia participativă 

2.1. Specificul cercetării etnografice 

2.2. Observaţia etnografică şi observaţia participativă 

2.3. Construcţia instrumentelor în cercetarea etnografică 

 

Conversaţie, 

Analiză de bune 

practici,  Aplicaţii 

 

4 

3. Interviul şi restituirea rezultatelor 

3.1. Interviul şi ghidul de interviu 

3.2. Interviul de restituire a rezultatelor 

3.3. Construcţia ghidului de interviu 

Conversaţie, 

Analiză de bune 

practici,  Aplicaţii 

 

4 

5. Metoda focus group 

5.1. Interviul şi „interviul în adâncime de grup” 

5.2. Organizarea focus group-lui 

5.3. Construcţia instrumentelor focus grpup-ului 

Conversaţie, 

Analiză de bune 

practici,  Aplicaţii 

 

4 

7. Studiul de caz 

7.1. Studiul de caz ca strategie de cercetare 

7.2. Designul şi realizarea studiilor de caz 

Conversaţie, 

Analiză de bune 

practici,  Aplicaţii 

 

4 

9. Analiza datelor calitative 

9.1. Analiza de discurs şi analiza de conţinut 

9.2. Softuri accesibile pentru analiza datelor calitative 

Conversaţie, 

Analiză de bune 

practici,  Aplicaţii 

 

6 

10. Designul cercetării calitative şi elaborarea raportului de cercetare 

10.1. Principalele componente ale designului cercetării calitative 

10.2. Structura unui raport de cercetare şi modul de elaborare 

10.3. Standarde specifice în raportarea rezultatelor cercetării calitative avansate 

Conversaţie, 

Analiză de bune 

practici,  Aplicaţii 

4 

 

8.2 Practică (tematicile pentru aplicaţiile din teren) 
Metodologie 

didactică 
Nr. de ore 

1. Testarea şi utilizarea unei fişe de observaţie în cercetarea participativă 

 

 

Coordonare 

activităţi de teren 
8 

2. Realizarea de interviuri în medii sociale defavorizate Coordonare 

activităţi de teren 
16 
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3. Organizarea unui focus group Coordonare 

activităţi de teren 
4 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei acoperă un segment important al formării profesionale la nivel de licenţă, fiind în acord cu 

aşteptările comunităţii academice din domeniul sociologiei şi ale angajatorilor interesaţi de comprehensiunea 

mediului social. 

 

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 

Fundamentare proiect de 

cercetare 
20 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  
Fundamentare proiect de 

cercetare 
10 

Organizarea conţinutului  
Fundamentare proiect de 

cercetare 
10 

10.5 Seminar/laborator 

Elaborarea unui proiect de 

cercetare 
 50 

Participare activă la seminar - 10 

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 

 

______________                                                                        ______________________        

 

 


