
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 Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.6. Calificarea Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Concepte şi metodologii în ştiinţe sociale şi politice 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

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 1 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0251 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 44 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 7 

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

teren 

8 

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

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  4 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



f) Alte activități:  - 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Nu este cazul 

4.2. de competențe - Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 
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a
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- Utilizarea fundamentelor și conceptelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor 

europene și internaționale. Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi 

internaţionale prin aplicarea unor principii, teorii și metode fundamentale din domeniul relațiilor 

internaționale. Aplicarea cunoștințelor teoretice la gestionarea politicilor publice în contextul 

guvernanței locale. 

- Cunoștințe în monitorizarea administrațiilor locale și forurilor decizionale.Capacitate de realizare 

a unor analize politice de specialitate precum și materiale profesionale, care pot servi ca și fundal 

pentru forurile decizionale politice și organizațiilor de reprezentare a intereselor. 
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- 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. Capacitate de prezentare a unor rapoarte de cercetare. 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, 

prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, 

baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Introducere. Prezentarea materiei și a cerințelor Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

2. Ce înseamnă cercetarea socială? Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

3. Interviul. Interviul ca și metodă de cercetare. Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului  necesită proiector 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 necesită proiector 

 prezență obligatorie 

 pregătire la ore prin citirea sau pregătirea 

materialelor propuse 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectul disciplinei este însuşirea gândirii ştiinţifice, al sistemului de reguli 

şi proceduri explicite care stau la baza cercetării în ştiinţele politice. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Însuşirea conceptelor fundamentale din domeniul metodelor şi 

metodologiei de cercetare în ştiinţele politice, 

Însuşirea principalelor perspective teoretice ce fundamentează cercetarea 

empirică în ştiinţele politice, 

Însuşirea principalelor metode de cercetare utilizate în cercetarea 

fenomenului politic. 



4. Obervația ca și metodă de cercetare socială. 

Observația structurată și observația participativă.  

Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

5. Analiza de conținut ca și metodă de cercetare. 

Analiza de conținut cantitativă, calitativă și analiza 

documentelor. 

Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

6. Chestionarul ca și metodă de cercetare. 
Prezentare generală. Regulile de bază a întocmirii 

chestionarelor. 

Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

7. Chestionarul ca și metodă de cercetare 2. 
Eșantionarea, reprezentativitatea și eroarea de 

măsurare. 

Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

8. Analiza focus grup. Focus grup-ul ca și metodă de 

cercetare. 

Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

9. Analiză calitativă. Regulile de bază în codarea și 

analiza datelor calitative. 

Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

10. Teorie și practică în științele socială. Teorii 

deductive și inductive. 

Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

11. Literature de specialitate. Cum o folosim? Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

12. Operaționalizarea conceptelor. Reguli de bază. Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

13. Proiectul de cercetare. Reguli de bază și exemple Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

14. Recapitulare Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

* în cazul în care cursurile se vor desfășura online, cursurile se for desfășura prin platforma Google Meet cu 

ajutorul unor prezentări Power Point 

Bibliografie obligatorie 

Antal László: A tartalomelemzés alapjai. Magvető: Budapest, 1976 

Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi 

Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás : értelmezés és kritika. Budapest: Corvina, 2006 

Rotariu, Traian (2016): Fundamentele metodologice ale științelor sociale. Iaşi: Polirom 

 

Bibliografie facultativă 

Iluț, Petru (1997): Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte și metode. Iași: Polirom 

Héra Gábor–Ligeti György (2014): Módszertan. Budapest: Osiris 

Rotariu, Traian–Iluţ, Petre (1999): Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Iaşi: Polirom 

Neuman, W. Lawrence (2011): Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches 

(3rd Edition). Pearson 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Introducere. Prezentarea materiei și a cerințelo Discuții libere 2 ore 

2. Ce este cercetarea socială? 
Citire materiale, examinare 

studii caz, discuții libere 
2 ore 

3. Cum folosim interviul? Prezentarea sarcinii de 

cercetare legată de interviu. 
Lucru în echipă, discuții 2 ore 

4. Cum folosim observația? Prezentarea sarcinii de 

cercetare legată de observație. 
Lucru în echipă, discuții 2 ore 

5. Cum folosim analiza de conținut? Prezentarea 

sarcinii de cercetare legată de analiza de conținut. 
Lucru în echipă, discuții 2 ore 

6. Folosirea chestionarelor. Întocmirea unui 

chestionar pentru sarcina de cercetare. 
Lucru în echipă, discuții 2 ore 



7. Cum citim rezultatele anchetei sociologice? 

Reguli de bază. 
Analiză materiale, discuții 2 ore 

8. Prelucrarea datelor cu ajutorul metodei focus 

grup. Reguli de bază. 
Vizionare film, discuții 2 ore 

9. Prelucrarea datelor culese cu ajutorul 

interviurilor. Reguli de bază. 

Lucru în echipă, analiză 

materiale, discuții 
2 ore 

10. Prelucrarea datelor culese cu ajutorul 

observației participative. Reguli de bază. 

Lucru în echipă, analiză 

materiale, discuții 
2 ore 

11. Cum sintetizăm literatura de specialitate? Citire materiale, discuții 2 ore 

12. Bibliografia. Cum căutăm literatura de 

specialitate? 
Prezentare exemple, discuții 2 ore 

13. Cum scriem plan de cercetare Lucru în echipă, discuții 2 ore 

14. Recapitulare Discuții libere 2 ore 

Bibliografie obligatorie 

Antal László: A tartalomelemzés alapjai. Magvető: Budapest, 1976. 

Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi 

Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás : értelmezés és kritika. Budapest: Corvina, 2006. 

 

Bibliografie facultativă 

Iluț, Petru (1997): Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte și metode. Iași: Polirom 

Héra Gábor–Ligeti György (2014): Módszertan. Budapest: Osiris 

Rotariu, Traian (2016): Fundamentele metodologice ale științelor sociale. Iaşi: Polirom 

Rotariu, Traian–Iluţ, Petre (1999): Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Iaşi: Polirom 

Neuman, W. Lawrence (2011): Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches 

(3rd Edition). Pearson 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Acest curs exista in programul de studiu al tuturor universitatilor importante din Romania si strainatate. 

Conţinutul cursului acoperă principalele aspecte necesare a fi însuşite de către cursant pentru a executa o 

cercetare proprie. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 predarea sarcinilor de cercetare din cadrul seminarului 

 

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 completitudinea şi 

corectitudinea 

cunoştinţelor, 

capacitatea de analiză, 

de interpretare personală 

Test cu 15 întrebări 50% 

10.5 . 

 

Seminar Creativitate, capacitatea 

de analiză personală, 

ortografia 

 

activitate în timpul 

orelor 

proiecte proprii legate de 

3 metode de cercetare și 

plan de cercetare 

 

punctaj acordat la 

sfârșitul seminarului 

40% 

 

 

 

 

10% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 



Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Pentru examen studenţii au obligaţia să cunoască conţinutul cursului şi bibliografia aferentă minim pentru 

nota 5. 

Pentru nota de seminar predate studenții au obligația să întocmească 4 proiecte (un interviu, o observație 

participativă, un chestionar și un plan de cercetare) minim pentru nota 5 fiecare. 

 

 


