
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 SOCIOLOGIA OPINIEI PUBLICE Soc 211 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Stânea Rodica-Silvia 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Stânea Rodica-Silvia 

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 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

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 
Sociologie generală, Istoria sociologiei, Sociologia comunicării, Teorii 

sociologice contemporane, Metode și tehnici de cercetare sociologică 

4.2  de competenţe 
Stăpânirea funcţională a limbajului conceptual de bază din  stiintele sociale 

parcurse 

 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Participare activă  

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Lectura bibbliografiei recomandate 

 Documentare suplimentară 

 Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

 Participare activă 

 



 
6. Competenţe specifice acumulate  
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C4.1. Identificarea procedurilor şi aplicaţiilor software specifce administrării bazelor de date 

construite cu indicatori sociali  

C4.2. Utilizarea procedurilor şi soft-urilor specifice sistemelor de informaţii bazate pe indicatori 

sociali în scopul explicării şi interpretării unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese 

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 
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CT1.  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 

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 

Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a mecanismelor de elaborare a relațiilor de 

comunicare umană, a funcționării entităților sociale și derulării proceselor sociale 

fundamentale. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

Obiectivele disciplinei: 

-Să însușească funcțional aparatul teoretic adecvat studiului sociologic a opiniei 

publice 

-Să însuşească operaţional conceptele științelor comunicării de masă 

-Să-și formareze abilităţile de analiză şi interpretare sociologică a comunicării de 

masă. 

-Să înţeleagă şi să interiorizeze particularităţii perspectivei sociologice asupra 

comunicării de masă 

 
8. Conţinuturi 

CURS 
Metode de 

predare 

Obs. 

C1. Noțiuni introductive.  
- Comunicare şi informaţie. - definire şi caracteristici; elemente componente; tipologii; 

- Particularităţile abordării sociologice a comunicării de masă; dimensiuni, axiome. 

- Comunicarea de masă şi informaţie. 

Prelegere,  

Conversaţie 
2 ore 

C2. Analiza funcţională a comunicării de masă 

- paradigma funcţionalistă a comunicării;  

-funcţiile comunicării de masă; 

- limitele abordării funcţionaliste 

Prelegere, 

Conversaţie 

Exemplificări 
2 ore 

C3. Modelarea comunicării 

- modele matematice şi lingvistice. 

- modele sociologice şi comunicaţionale; 

- modelele comunicării de masă 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

Analiză de text 

2 ore 

C4. Mijloacele de comunicare în masă 

- tipologie şi caracteristici; evoluţie istorică 

Prelegere, 

Conversaţie  
2 ore 

C5. Formarea opiniei publice şi sondajele de opinie 

- Principii ale opiniei publice; 

- Dezbaterea publică şi sondajele de opinie; 

- Stereotipuri de selectare şi stocare a informaţiei 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 
2 ore 



C6. Modalități de explicare  a procesului   comunicării de masă 

-Teoria „glonţului magic”; 

-„Paradigma efectelor limitate în comunicarea de masă” – Paul Lazarsfeld; 

-Fluxul comunicării în doi paşi; 

-Modelul utilizării şi recompensei; 

-Modelul circular al media; 

-Teoria agenda-setting. 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 
2 ore 

C7. Efectele comunicării de masă 

- influenţe - efecte - eficienţă; tipologii şi caracteristici; 

- teorii şi perspective 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

C8. Societatea informaţională - teorii şi paradigme 

- Informaţia şi ideea de societate informaţională - Frank Webster; 

- Societatea informaţională şi postindustrialismul - Daniel Bell; 

- Declinul sferei publice - Jurgen Habermas; 

- Informaţia şi schimbarea socială - Manuel Castells 

Prelegere, 

Exemplificări 

Problematizarea 2 ore 

C9. Managementul informaţional şi manipularea. 

- Informaţie, stat naţiune şi supraveghere - Anthony Giddens; 

- comunicare vs. informare 

Prelegere, 

Exemplificări 

Problematizarea 

2 ore 

C10. Deontologia comunicării de masă şi libertatea informaţiei 

- dreptul la informaţie şi comunicarea; 

- repere deontologice - responsabilitatea comunicatorilor. 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

C11. Persuasiunea şi manipularea 

-Analiza conceptelor 

-Tipuri de persuadare și manipulare 

Prelegere, 

Exemplificări 

Problematizarea 

2 ore 

C12. Persuasiunea şi manipularea 

-Manipularea gândirii și limbajului 

-Manipularea comportamentului 

Prelegere, 

Exemplificări 

 

2 ore 

C13. Ancheta de opinie 

-Definiția conceptelor 

-Metodologie 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

C14. Zvonurile o formă de exprimare a opiniilor 

-Definiția  și analiza conceptului 

-Tipologi 

-Mecanismele difuzării 

Prelegere, 

Exemplificări 

Problematizarea 
2 ore 

Bibliografie obligatorie (minimală): 

Bohler, Sebastien,150 de experimente pentru a înțelege manipularea mediatică, Polirom, Iaşi,  2009 

Coman, M., Introducere în sistemul mass media, Polirom, Iaşi, 1999 

Le Coadic,Yves-F., Știința informării, Ed. Sigma, București, 2004 

Drăgan, I., Paradigme ale comuncării de masă, Casa de editură şi presă ŞANSA, Bucureşti, 1996 

DeFleur, M., Rokeach, S., Teorii ale comunicării de masă, Polirom, Iaşi, 1999 

McQuail, D.,  Comunicarea, Institutul European, Iaşi, 1999; 

Nadolu B., Sociologia comunicării de masă, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2007 

Ritt, A., Comunicarea, Timişoara, 1997 

Van Cuilenburg, J.J.; Scholten, O şi Noomen, G.W. Ştiinţa comunicării. 

Bucureşti: Humanitas. 1998 

X X X Larousse, Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996 

X X X: Dicționar al gândirii sociologice,Iași ,Polirom, 2009 

www.comunicare.ro 
 

SEMINAR  Obs. 

1.Noțiuni introductive 

 - definire şi caracteristici; elemente componente; tipologii; 

- particularităţile abordării sociologice a comunicării; dimensiuni, axiome. 

Exemplificări 

Conversaţie 2 ore 

2. Opinia individuală şi opinia publică Conversaţie 2 ore 

3. Atitudinile sociale Exemplificări 2 ore 

http://www.comunicare.ro/


4. Apariţia şi evoluţia sondajelor de 

opinie pubică 

Exemplificări 

Problematizarea 
2 ore 

5. Studiu de caz. Opinia studenților privind stadiile ”Erasmus” Studiu de caz. 

Conversaţie 
2 ore 

6. Manipularea comportamentală – 

Analiza mecanismelor comportamentale 

Dezbatere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

7. Tehnici de manipulare 

-Tehnici psihosociologice: Profeția autorealizatoare  

Dialog, 

Problematizarea 
2 ore 

Bibliografie opţională (extinsă): 

Berger, A.A,Media research techniques, Sage Publications,1998 

Bertrand, C.J., Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European, Iaşi, 2000; 

Caune, J., Cultură şi comunicare, Cartea românească, 2000 

Dobresu, P., Bârgăoanu, A., Puterea fără contraputere, All, Bucureşti,2002 

Flichy, P., O istorie a comunicării moderne, Polirom, Iaşi, 1999; 

Habermas, J., The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of 

Bourgeois Society, Cambridge, 1989; 

Jeanneney, J.N., O istorie a mijloacelor de comunicare, Iaşi, Institutul European, 1997; 

Lasswell, D. - Language of Politics, Cambridge, MIT Press, 1965 

Lazar J., Sociologie de la communication de masse, Armand Colin, Paris, 1990; 

Lochard, G., Comunicarea mediatică, Institutul European, Iaşi, 1999; 

McLuhan, M., Mass-media sau mediul invizibil, Nemira, Bucureşti, 1997; 

Rovenţa-Frumuşani, D., Semiotică - societate - cultură, Institutul European, Iaşi, 1999; 

Runcan, M., Introducere în etica şi legislaţia presei, All, 1998; 

Silverstone, R., Televiziunea în viaţa cotidiană, Polirom, Iaşi, 1999 

Şincai, A., Informaţie şi comunicare, Paralela 45, Piteşti, 2000; 

Toffler, A., Powershift, Antet, Bucureşti, 1997; 

Toffler, A., Previziuni. Premise, Antet, Bucureşti, 1999; 

Webster, F., Theories of the Information Society, Routledge, London, 1995 

Woodrow, A., Information - Manipulation, Ed. du Felin, 1990; 

 
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 40 

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 20 

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 

 

______________                                                                                  ______________________ 


