FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Drept şi Ştiinţe sociale
de Ştiinţe Sociale
Sociologie
Master
Opera socială în instituţiile ecleziale

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Sociologie aplicată în evaluarea proiectelor
2.3. Titularul activităţii de curs
Pascaru Mihai
2.4. Titularul activităţii de seminar
+
2.5. Anul
2.6. Semestrul 4
2.7. Tipul de
II
E
de studiu
evaluare (E/C/VP)

2.2. Cod disciplină

2.8. Regimul disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională, F –
facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
2
2
saptamana
3.4. Total ore din planul de 36
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
24
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

MS 20

O

0
0
ore
54
50
62
2

152
36
200
8

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
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
•
•
•
•
•
•

Sala dotata cu videoproiector/tabla ...
Sala dotata cu videoproiector/tabla ...

Elaborarea şi aplicarea de criterii şi metode de evaluare a activităţilor şi personalului din
serviciile sociale şi de sănătate;
Elaborarea şi aplicarea de criterii şi metode de evaluare a programelor, strategiilor şi
politicilor în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate;
Aplicarea tehnicilor de proiectare de modele, metode şi proceduri specifice
managementului serviciilor sociale şi de sănătate;
Explicarea şi inerpretarea evoluţiilor şi deciziilor în cadrul managementului de proiect;
Aplicarea unui spectru variat de metode pentru elaborarea şi implementarea proiectelor;
Alegerea instrumentarului de combatere a problemelor de comunicare într-o organizaţie;
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Competenţe transversale

•

Elaborarea proiectelor de cercetare a serviciilor sociale şi de sănătate

•

Definirea, clasificarea şi stabilirea situaţiilor de expunere şi de rezolvare a aspectelor
generatoare de conflicte şi comunicare neadecvată.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina are ca obiectiv fundamental cunoaşterea de către studenţii
masteranzi a principalelor fundamente teoretice şi practice ale evaluării
programelor şi proiectelor sociale, precum şi a principalelor metode şi
tehnici sociologice utilizate în acest scop.
7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1 Sociologie teoretică şi sociologia aplicată
2 Principalele tehnici de cercetare aplicată
3 Evaluarea programelor şi proiectelor sociale. Dimensiuni
principale
4 Designul evaluării şi specificul metodologic
5 Evaluarea obiectivelor
6 Evaluarea competenţelor
7 Evaluarea acţiunilor
8 Evaluarea impactului
9 Deontologia evaluării programelor şi proiectelor sociale

-

cunoaşterea de către studenţi a principalelor fundamente teoretice
ale evaluării programelor şi proiectelor sociale prin metode şi
tehnici sociologice;

-

formarea abilităţilor de proiectare şi implementare a metodelor şi
tehnicilor sociologice adecvate evaluării proiectelor sociale;

-

formarea unui spirit critic care să acompanieze realizarea unei
evaluări;

-

dezvoltarea unei atitudini deschise şi inovatoare faţă de nevoia
socială de evaluare;

-

însuşirea de către studenţi a unor norme de etică a evaluării în
condiţii de finanţare de către client.

Metode de predare
Prelegere interactiva

Nr. ore
2

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva; Aplicaţii

4

Prelegere interactiva; Aplicaţii
Prelegere interactiva; Aplicaţii

4
2

Prelegere interactiva; Aplicaţii

4

Prelegere interactiva; Aplicaţii

2

Prelegere interactiva

2
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6. Sullivan, Thomas J. (1992), Applied Sociology: Research and Critical Thinking, New York, pp. 1-26, 139-168.
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9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
. ………………………………………

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare finala
-

10.2 metode de evaluare
Examen scris
-

10.3 Pondere din nota finală
100%
-

10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea competentelor în:
1. Cunoaşterea, înţelegerea şi conştientizarea importantei evaluării programelor şi proiectelor sociale;
2. Cunoaşterea modului de utilizare şi a exigenţelor specifice diferitelor metode şi tehnici sociologice în evaluarea programelor şi
proiectelor sociale;
3. Înţelegerea şi conştientizarea importanţei normelor metodologice şi etice în evaluării programelor şi proiectelor sociale.
Data completării
Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs
Semnătura director de departament
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