
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Masterat 

1.5. Programul de studiu  Diplomație și studii interculturale 

1.6. Calificarea Licențiat în diplomație și studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de relații internaționale și studii 

europene 

2.1. Denumirea disciplinei Mecanismele și sociologia opiniei publice 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Toró Tibor 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. Toró Tibor 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

S 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DA 2.11. Codul 

disciplinei KMPS0011 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 6 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Total ore studiu individual 108 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 50 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

20 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

d) Tutoriat 15 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:  0 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - cunoașterea conceptelor de bază în științe politice și teoriile relațiilor 

internaționale 

4.2. de competențe - cunoașterea a minim unei limbi de circulație internațională 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 
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- Cunoașterea metodelor de cercetare științifică în domeniul științelor sociale. 

- Valorificarea resurselor teoretice pertinente în documentarea unor teme de cercetare în domeniul 

relaţiilor interculturale. Cercetarea fenomenelor interculturale prin metode şi tehnici specifice. 

- Cunoștințe privind scrierea unor studii și expertiză în managementul proiectelor și a activității de 

cercetare. 

- Elaborarea unor publicaţii, rapoarte de informare, precum şi alte materiale cu caracter ştiinţific. 

Prezentarea unui portofoliu profesional privitor la un context european sau internaţional dat. 
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- Gestionarea eficientă a diversității (etnice, lingvistice, religioase etc.) în contexte sociale și 

educaționale. Aprecierea complexităţii problemelor legate de comunicare interculturală.  

- Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la 

nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

5.1.  De desfășurare a cursului - Nu este permis utilizarea laptopului în timpul cursului. 

- Este interzis utilizarea materialelor auxiliare la examen. 

- Prezența la 50% din cursuri este obligatorie. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Activitatea de seminar al studentului este satisfăcător, dacă 

în săptămâna 14 susține un eseu științific despre o anchetă 

de opinie publică reală, respectiv predă această lucrare în 

formă scrisă. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- Obiectivul disciplinei este pregătirea studenților la înțelegerea modului de 

funcționare a  mecanismelor opiniei publice, urmărind structura, procesul şi 

dinamica opiniei publice.  

- Obiectivul disciplinei este însuşirea cunoştinţelor teoretice și practice a 

sociologiei opiniei publice în vederea planificării, realizării şi interpretării 

anchetelor de opinie publică. 

7.2. Obiectivele specifice 

 
 Însuşirea conceptelor şi cunoştinţelor de bază ale sociologiei de opinie 

publică; 

 Să identifice principiile care stau la baza proiectării şi realizării unei 

anchete de opinie publică; 

 Să înţeleagă avantajele şi limitele specifice principalelor metode utilizate 

în cercetarea opiniei publice. 

 Să interpreteze critic metodele şi instrumentele utilizate în realizarea  

unor anchete de opinie publică; 

 Să aplice instrumente de cercetare specifice anchetelor de opinie publică 

(chestionar, grilă analiza de conţinut, eşantion); 

 Să demonstreze validitatea unor instrumente de cercetare a opiniei 

publice; 

 Să implementeze o anchetă de opinie publică. 



 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observații 

Curs 1. Sfera publică a socialului Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor  

2 ore 

Curs 2. Conceptul şi structura opiniei publice Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 3. Locul opiniei publice în societate, funcţiile 

opiniei publice 

Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor  

2 ore 

Curs 4. Relaţia dintre opinia publică şi mass-media Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 5. Stratificarea opiniilor Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 6. Metodologia cercetării opiniei publice: ancheta 

şi sondajul de opinie publică 

Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 7. Metodologia cercetării opiniei publice: 

construcţia chestionarului 

Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 8. Prelucrarea statistică a datelor cu ajutorul 

programului SPSS 

Prezentare 

alternativă;  

2 ore 



Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

Curs 9. Metodologia cercetării opiniei publice: 

interviul 

Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 10. Metodologia cercetării opiniei publice: 

analiza textelor 

Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 11. Interpretarea rezultatelor anchetelor de opinie 

publică 

Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 12. Posibilităţi de utilizare a rezultatelor 

anchetelor de opinie publică 

Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 13. Anchetele politice de opinie publică Prezentare 

alternativă;  

Discuții cu 

studenții, 

răspunsuri directe 

la întrebările 

studenţilor 

2 ore 

Curs 14. Susţinerea eseurilor științifice cu ajutorul 

prezentărilor în Power Point. Depunerea lucrărilor în 

formă scrisă. Colocviu din materia predată. 

Evaluarea 

prezentărilor pe 

baza criteriilor 

prestabilite 

2 ore 

Bibliografie 

1. Tőkés Gyöngyvér: A kutatás módszertana a kommunikációtudományokban. [Metodologia 

cercetării în științele comunicării]. Editura Scientia. Cluj-Napoca. 2011. 

2. Angelusz Róbert – Tardos Róbert – Teresényi Tamás (2007): Média, nyilvánosság, közvélemény. 

Gondolat, Budapest. 

3. Babbie, Earl (1996): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi. 

4. Chelcea, Septimiu (2000): Sociologia opiniei publice. Bucureşti. 

5. László Péter (2002): A közvélemény szociológiája. Csíkszereda, Alutus. 

6. Róbert Angelusz (1995): Kommunikáló társadalom. Budapest, Osiris.  

7. Rotariu, Traian coord. (1998): Ancheta şi sondajul de opinie publică. Iaşi, Polirom. 

8. Székelyi Mária – Barna Ildikó (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Budapest, Typotex. 



9. Tamás Rudas (1998): Hogyan olvassunk közvélemény-kutatásokat? Budapest, Új Mandátum.   

10. Médiakutató. http://www.mediakutato.hu/ 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

Seminar 1. Prelucrare de texte și discuții despre 

conceptele de bază ale sociologiei opiniei publice 

Sursă: Angelusz Róbert – Tardos Róbert – Teresényi 

Tamás (2007): Média, nyilvánosság, közvélemény. 

Gondolat, Budapest. 

Prezentare și 

discuții directe cu 

studenții 

2 ore 

Seminar 2. Prelucrare de texte și discuții despre 

conceptele de bază ale sociologiei opiniei publice 

Angelusz Róbert – Tardos Róbert – Teresényi Tamás 

(2007): Média, nyilvánosság, közvélemény. Gondolat, 

Budapest. 

Prezentare și 

discuții directe cu 

studenții 

2 ore 

Seminar 3. Elaborarea unei anchete de opinie publică. 

Elementele și stadiile realizării unei anchete de opinie 

publică 

Aplicarea 

cunoștințelor 

predate la curs 

2 ore 

Seminar 4. Eșantionarea Aplicarea 

cunoștințelor 

predate la curs 

2 ore 

Seminar 5. Construcția chestionarului Activitate 

individuală și de 

grup 

2 ore 

Seminar 6. Analiza statistică. Programul SPSS Activitate 

individuală și de 

grup 

2 ore 

Seminar 7. Principiile prezentării în mass media a unei 

anchete de opinie publică. Discuție cu profesioniști 

invitați de la instituții de specialitate 

Prezentare și 

discuții directe cu 

studenții 

2 ore 

Bibliografie 

1. Angelusz Róbert – Tardos Róbert – Teresényi Tamás (2007): Média, nyilvánosság, közvélemény. 

Gondolat, Budapest. 

2. Chelcea, Septimiu (2000): Sociologia opiniei publice. Bucureşti. 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații 

-   

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observaţii 

-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observaţii 

-   

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoștințele prezentate și discutate în cadrul disciplinei sunt în concordanță cu recomandările Codului de 

etică a Societății Sociologilor din România. 

 

10. Evaluare 

http://www.mediakutato.hu/


A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezența minimă obligatorie la curs si seminar 

- prezentarea eseului la seminar 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Asimilarea teoriei și a 

conceptelor de bază ale 

științelor sociale. 

Colocviu scris. 50% 

   

10.5.  Seminar Prezentarea unui eseu 

științific despre o 

anchetă de opinie 

publică 

Studentul susține public 

eseul cu ajutorul unei 

prezentări PPT. Lucrarea 

se predă și în scris înainte 

de susținere. 

50% 

 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

 La toate verificările studentul trebuie să obțină cel puțin nota 5.  

 Prezentarea și predarea în formă scrisă a lucrărilor de seminar este condiția participării la colocviu. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 09. 07. 2022.             ..................................                     ................................... 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

12. 07. 2022.                         …............................  

Semnătura responsabilului programului de studii 

………………………………………………….  

 


