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Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

• Însuşirea, înţelegerea şi 

utilizarea principalelor, noţiuni, 

categorii şi concept specifice 

sociologiei. 

• Explicarea şi valorificarea 

cunoştinţelor de bază. 

• Aplicarea cunoştinţelor, 

transferul de cunoştinţe şi 

rezolvarea de probleme. 

• Aprofundarea, clarificarea şi 

înţelegerea fenomenelor şi 

proceselor sociale. 

• Reflecţia critică şi constructivă 

pentru rezolvarea problemelor 

sociale 

• Conduita creativ-inovativă 

de cunoaștere: 

 - să determine obiectul de studiu, problematica, funcţiile şi rolul 

sociologiei în societatea 

 contemporană; 

 - să definească categoriile şi conceptele de bază ale sociologiei 

generale (societate şi sistem 

 social; fapte, procese, relaţii sociale; status şi rol social; 

stratificare şi mobilitate socială; acţiune 

 socială; schimbare socială; grupuri şi instituţii sociale etc.); 

 - să cunoască teoriile sociologice privind fenomenele, faptele, 

procesele şi acţiunea socială; 

 - să identifice problemele sociale şi modalităţile de soluţionare a 

acestora; 

 - să dobândească cunoştinţe necesare pentru fundamentarea unei 

culturi sociologice; 

 - să determine principalele ramuri ale sociologiei şi obiectul lor 

de studiu; 

 - să relateze despre rolul sociologiei la etapa actuală; 

 - să determine obiectul de studiu, problematica, funcţiile şi rolul 

sociologiei în societatea. 

de aplicare: 

 - să clasifice procesele şi fenomenele societăţii din perioada 

actuală; 

 - să aplice cunoştinţele teoretice în cercetarea fenomenelor şi 

proceselor sociale; 

 - să compare specificul evoluţiei fenomenelor din societatea 

moldovenească cu cele similare din 

 alte societăţi; 

 - să stabilească corelaţii dintre cauze, reprezentări şi consecinţe în 

desfăşurarea fenomenelor 

 sociale. 

 - să explice corect conţinutul principalelor categorii sociologice, 

folosindu-le în analiza 

 fenomenelor şi proceselor sociale; 

 - să analizeze cauzele la nivel macrosocial şi microsocial de 

producere a fenomenelor şi 

 proceselor sociale; 

 - să argumenteze importanţa sociologiei în societate; 

 - să utilizeze cunoştinţele sociologice la momentul oportun. 

de integrare: 

 - să dezvolte deprinderi de argumentare de a construi cazuri şi 

situaţii problematice; 

 - să formuleze unele propuneri de depăşire a problemelor sociale; 

 - să prognozeze unele probleme sociale şi să înainteze unele 

modalităţi de atenuare ale lor; 



 

 - să fie capabili să facă un diagnostic problemelor sociale şi să 

ofere soluţii; 

 - să participe activ la viaţa socială; 

 - să folosească cunoştinţele sociologice în viaţa de zi cu zi şi să le 

ofere întregii colectivităţi; 

 sprijinind prin aceasta participarea democratică; 

 - să argumenteze noţiunile sociologice şi să extindă ipotetic 

conţinutul acestora la alte domenii; 

 - să anticipeze evoluţia proceselor şi fenomenelor cu impact 

negativ asupra personalităţii şi a 

 societăţii; 

 - să elaboreze recomandări cu privire la soluţionarea situaţiilor-

problemă prin metode de 

 previziune (reflexive, normative), pe bază de analiză (analiza 

valorii, input – output), de 

 stimulare a creativităţii (brainstorming); 

 - să elaboreze cercetări de marketing; 

 - să dezvolte orientări atitudinale de tip democratic prin 

conştientizarea diversităţii 

 comportamentale şi axiologice specifice lumii contemporane. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Obiectul şi problematica sociologiei. 

2. Ramurile sociologiei 

3. Introducere în sociologia economică. 

4. Sistemul social şi structura socială. Mobilitatea socială. 

5. Grupul social. 

6. Teoria sociologică a personalităţii 

7. Socializarea – proces social fundamental 

8. Comunicarea - proces social fundamental 

9. Conflictele sociale. 

10. Familia – grup social fundamental. 

11. Controlul social şi devianţa. 

12. Metodologia cercetării sociologice. 

13. Cercetările de marketing 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 lucrări de control – probe scrise;  

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare subiect 

al testului cuprinde sarcini de: 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% 

Lucrul 

individual 
Prezentarea raportului privind analiza unei ramuri a sociologiei şi domeniile ei de cercetare 

Elaborarea unui eseu: Probleme socio-economice în societatea moldovenească 
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