
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

1.2 Facultatea  De Drept și 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 STRATIFICARE ȘI MOBILITATE SOCIALĂ Cod: SOC204 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Vlad Millea Zeno 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Vlad Millea Zeno 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 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 3 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 1 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi....  

3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru  125 

3.10  Numărul de credite 5 

 
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 suplimentară 

 Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

 Participare activă 

 

 



 
6. Competenţe specifice acumulate  
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C4.3. Utilizarea soft-urilor specifice pentru a rezolva probleme  tipice pentru administrarea bazelor 

de date cu indicatori sociali 

C4.4. Construirea şi evaluarea  indicatorilor sociali relevanţi pentru cercetările sociale 

C4.5. Crearea şi gestionarea unor baze de date cu indicatori sociali 
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CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi 

răspundere personală faţă de rezultat în conformitate cu codurile de conduită profesională 

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

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

CT3. 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 etc.) 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 

 Să-și însușească cadrul teoretic general al problematicii stratificării 

și mobilității sociale, să înțeleagă miza acestor probleme în pentru 

funcționarea sistemului social global și să fie capabili să cerceteze 

științific acest domeniu al cunoașterii sociologice 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 Familiarizarea cu metodele de cercetare proprii sociologiei de analiză a 

stratificării şi mobilităţii sociale 

 Familiarizarea studenţilor cu abordarea structurii sociale atât dintr-o 

perspectivă transversală cât şi longitudinală 

 Clarificarea unor perspective de analiză macrosociologică a mobilităţii 

sociale, sincronic şi diacronic (inclusiv din perspectiva diferenţelor 

intergeneraţionale) 

 Înţelegerea mai adecvată a interacţiunilor complexe dintre structura socială şi 

instituţiile socială 
 

 
8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Observaţii 

Stratificarea socială – repere istorice, conceptuale şi metodologice 

Marx şi Weber 

Prelegere,  

Conversaţie 
2 ore 

„Cultura indivizilor” (Lahire versus Bourdieu) 

Sociologia Empirică din Anglia 

Prelegere, 

Conversaţie 
2 ore 

Abordări stratificaţioniste – Funcţionalismul 

Lloyd Warner – un clasic al sociologiei comunităţilor 

Prelegere, 

Exemplificări 
2 ore 

Sociologia elitelor 

Neo-marxiştii 

Prelegere, 

Conversaţie, 
2 ore 

Pierre Bourdieu şi modelul său cultural-conflictualist 

Sfârşitul claselor sociale? 

Prelegere, 

Exemplificări 
2 ore 

Repere teoretice 

Mobilitatea socială  – teorii sociologice 

Mizele ideologice 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Mobilitatea socială ca obiect sociologic lipsit de pertinenţă 

Mobilitatea socială ilustrează caracterul democratic al unei societăţi. 

O reprezentare mitizată: Statele Unite 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Paradigmele 

Relaţiile dintre structura şcolară şi structura socială 

Prelegere, 

Exemplificări 
2 ore 



Tabelele de mobilitate şi tratarea lor statistică 

Problema măsurării 

Mobilitate structurală şi mobilitate netă versus mobilitate observată / 

fluiditate socială 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Probleme legate de amplitudine şi de intensitate 

Fenomenele de contra-mobilitate 

Rezultatele generale 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Rezultatele cercetărilor asupra mobilităţii sociale 

A înţelege şi a explica 

Prelegere, 

Conversaţie, 
2 ore 

Clasificări savante şi „indigene” 

Mobilitatea socială subiectivă 

Prelegere, 

Exemplificări 
2 ore 

Între strategii şi structuri: rolul agenţilor de distribuţie 

Formarea profesională continuă - instrument în serviciul mobilităţii 

profesionale 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

În loc de concluzii 

Argument 

Prelegere, 

Conversaţie, 
2 ore 

 

Bibliografie 
 

Aron, R., Lupta de clasă, Polirom, Iaşi, 1999 

Boudon, R., Inégalité des chances, Armand Colin, Paris, 1973 

Boudon, R., Tratat de sociologie, Humanitas 1997 

Crompton, R., Class and Stratification, Polity Press, Cambridge,1993 

Georgescu M.-A., , Educaţie şi mobilitate socială, Tg. Mureş, Tipomur, 1998 

Giddens, A., Sociolgie 2000, Ed. All 

Merllie, D., Prevot, J., La mobilité sociale, La Decouverte, Paris, 1997 

Millea, V. Structură socială şi transmitere intergeneraţională. Dinamica mobilităţii sociale, a capitalului 

educaţional şi valorificarea diplomelor, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 

Millea, V, Structură socială şi transmitere intergeneraţională. Aspecte ale stratificării sociale în România, 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 

Rotariu, T., Iluţ, P., (coord), Sociologie, Editura Mesagerul, Cluj, 1996 

Rotariu, T., Şcoala şi mobilitatea socială în ţările capitaliste dezvoltate, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1980 

Scase, R., Clasele sociale, Editura DU Style, Bucureşti, 1998 

Turner, B., , Statusul, Ed. DU Style, Bucureşti 1998 

WEISS, Pierre, La mobilité sociale, Paris, PUF, 1986 

WRIGHT, E.O., Class Counts, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1997 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Elemente ale stratificării: clase sociale, straturi, status social. 

Categorii socioprofesionale 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 
2 ore 

Concepţia funcţionalistă asupra stratificării. 

Concepţii conflictualiste; marxismul. Clase şi lupta de clasă 

Alte teorii ale stratificării. Max Weber, P. Sorokin, G. Lenski, 

R. Dahrendorf, J. Goldthorp, E.O. Wright, P. Bourdieu 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 
2 ore 

Probleme actuale în cercetarea stratificării. Problema sărăciei, 

categorii de excluşi, „underclass”, inegalitate şi gender, 

inegalitate şi etnicitate 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 2 ore 

Conceptul de mobilitate socială. Semnificaţia socială; 

mobilitatea şi inegalitatea şanselor.Tipuri de mobilitate 

Tabelul de mobilitate. Indici de mobilitate.  

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 2 ore 

Şcoala şi mobilitatea socială. Inegalitatea şanselor şcolare şi 

inegalitatea şanselor sociale. 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 
2 ore 



Determinări familiale ale accesului la educaţie şi statut social. 

Abordări sincronice și diacronice 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 
2 ore 

Dinamica educaţiei, statusului social şi a transmiterii 

intergeneraţionale a acestora. 

Evoluția nivelului de pregătire şcolară a populaţiei adulte şi a 

valorificării diplomelor dobândite 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 
2 ore 

 

Bibliografie 

Georgescu M.-A., , Educaţie şi mobilitate socială, Tipomur,Tg. Mureş,  1998 

Millea, V. Structură socială şi transmitere intergeneraţională. Dinamica mobilităţii sociale, a capitalului 

educaţional şi valorificarea diplomelor, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 

Millea, V, Structură socială şi transmitere intergeneraţională. Aspecte ale stratificării sociale în România, 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 

Rotariu, T., Iluţ, P., (coord), Sociologie, Editura Mesagerul, Cluj, 1996 

 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

  

 
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 20 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 
Susţinerea unui referat  Fişă de evaluare seminar 40 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare 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 
 

______________                                                                                  ______________________                 


