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Competențele

Finalități de studiu

C1 Cunoașterea conceptelor,
teoriilor,
metodelor
şi
instrumentelor de natură socioeconomică în servicii publice
C4 Utilizarea informației în
elaborarea de studii de piață în
domeniul serviciilor hoteliere,
turism și agrement;
C5 Respectarea normelor etice și
deontologice în activitatea de
turism și servicii;

de cunoaștere:
1.1 A cunoaște conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele de
natură socio-economică în servicii publice
1.2.A identifica, a defini conceptele, teoriile, metodele și
instrumentele de natură economico-socială în servicii publice
4.2.A descrie metodele, tehnicile și instrumentele de culegere, analiză
a datelor referitoare la problemele pieței turistice și servicii hoteliere
5.1.A cunoaște ariile de competență și aplicare a specialiștilor din
domeniul turism și servicii
de aplicare:
4.4.A aplica metodele, tehnicile și instrumentele pentru elaborarea
rapoartelor privind cercetarea pieței turistice și serviciilor hoteliere
5.4.A elabora judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor sociale şi
etice în turism și servicii
de integrare:
1.5. A evalua critic conceptele, metodele și instrumentele de natură
economico-socială folosite pentru rezolvarea de probleme

Obiectul de studiu şi problematica sociologiei.
Sociologia economică – ramură a sociologiei generale
Structura socială.şi mobilitatea socială
Teoria grupului social
Comunicarea şi conflictele sociale
Socializarea – proces social de formare a personalităţii
Familia – instituţie socială
Controlul social şi devianţa.
Metodologia cercetării sociologice cu aplicare în domeniul economiei
Specificul cecetării de marketing
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-referat, aprecierea în rezultatul participării
la seminare
Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de
divers nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare.
Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor:
• evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;
• evaluare finală – 40%
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Bibliografie
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Studenții vor elabora un referat ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor
economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de
elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI ”Lucrul individual” (poate fi
accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ).
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