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Sociologia
Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
FCIM
Catedra/departamentul
Ştiinţe Socioumane
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
584.2 Geodezie, topografie si cartografie
Anul de studiu
Semestrul
Tip de evaluare
Categoria formativă
Categoria de opţionalitate
Credite ECTS
II (Învăţămînt cu frecvenţă);

3

E
U.03.A.020
Unitate de curs de orientare socio-umanistică
2

Timpul total estimat
Total ore în planul de învăţămînt
Din care

Ore auditoriale
Lucrul individual

Curs
Laborator/seminar
Proiect de an
Studiul materialului teoretic
Pregătire aplicaţii
60
15
15
0
15
15

Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţămînt
Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea sau promovarea vre-unei discipline. Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile liceale Logica, Istorie.
Conform competenţelor
Să deţină cunoştinţe plauzibile pentru înţelegerea materiei Sociologie, de asemenea să deţină raţiune capabilă de comprehensiune.

Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 
Laborator/seminar
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
CP4. Să cunoască locul Sociologiei în pregătirea umanitara a specialiştilor în domeniul construcţiei, urbanisticii si arhitecturii. 
Să cunoască principiile şi specificul Sociologiei generale şi de ramură.
Să cunoască terminologia si noţiunile de baza ale sociologiei şi să aibă o poziţie corecta faţă de relaţiile sociale ale colectivităţilor umane.
Să cunoască esenţa domeniului metodologic a sociologiei.
Să cunoască structura, esenţa şi specificul socializării, a familiei, a educaţiei, mobilităţii şi migraţiei ca fenomene specifice sociale.  
Să înţeleagă raportul dintre om şi societate, raportat inclusiv la activitatea profesională inginerească.



Competenţe profesionale
CP6. Să fie capabil să utilizeze cunoştinţele generale acumulate pentru formarea conştiinţe civice şi social participative.
Să fie capabil să utilizeze aparatul metodologic al sociologie spre acumularea de date cantitative şi calitative necesare activităţii profesionale şi sociale.
Să fie capabil să utilizeze cunoştinţele acumulate în efectuarea unor previziuni ce ţin de aspectul – socializării, a familiei, a migraţiei, mobilităţii sociale. 
Să fie capabil să înţeleagă rolul inginerului în activitatea socială ca element activ şi participativ – ca generator a schimbărilor, transformărilor sociale.   
Competenţe transversale
CT1. Realizarea unui studiu ştiinţific asupra unei probleme sociologie din domeniul activităţii inginereşti prin utilizarea cunoştinţelor acumulate la cursul de Sociologie, a surselor bibliografice şi metodologice ştiinţifice.
Realizarea unei comunicări în auditoriul studenţesc ori la o conferinţă ştiinţifică pe baza materialelor analizate în procesul cercetării individuale a problemelor sociale din domeniul ingineresc. 
CT3. Identificarea nevoii de utilizare a metodologiei şi a cunoştinţelor sociologice pentru educarea unei personalităţi umane elevate şi dezvoltarea capacităţilor de creativitate şi ingeniozitate inginerească, bazându-se pe bogăţia înţelepciunii umane. 

Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Cunoaşterea proceselor şi fenomenelor sociale, a metodologiei sociologiei în vederea creării unui tablou integru asupra realităţii socio-umane (asupra societăţii, familiei, educaţiei, migraţiei, socializării etc.). 
Obiectivele specifice
	Formarea la studenţi a unei viziuni integre asupra omului şi a societăţii.

Cunoaşterea de către studenţi a proceselor şi fenomenelor sociale, a metodologiei sociologiei.
- Оnţelegerea celor mai importante problemelor sociale şi determinarea soluţiilor propuse de către mediul ingineresc.



Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Numărul de ore

învăţământ cu frecvenţă
învăţământ cu frecvenţă redusă
Tematica prelegerilor
T1. Obiectul şi problematica Sociologiei.
2

T2. Problemele metodologice ale Sociologiei.
2

T3. Individul si societate.
2

T4. Socializarea.
2

T5. Educaţia.
2

T6. Mobilitate socială. Mobilitate teritorială.
T 7. Familia şi căsătoria.
3
2

Total prelegeri:
15


Tematica activităţilor didactice
Numărul de ore

învăţământ cu frecvenţă
învăţământ cu frecvenţă redusă
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
T1. Obiectul şi problematica Sociologiei.
2

T2. Problemele metodologice ale Sociologiei.
2

T3. Individul si societate.
2

T4. Socializarea.
2

T5. Educaţia.
2

T6. Mobilitate socială. Mobilitate teritorială.
3

T 7. Familia şi căsătoria.
2

Total lucrări de laborator/seminare:
15


Referinţe bibliografice
Principale
1. Gh. Varzari. Sociologie. Chişinău, 2008 
2. Ovidiu Badina. Introducere în sociologie. Tip. Cim. Cimişlia, 1993.
3. Mihăilescu I., Sociologia generală. Bucureşti, 2000.
4. Dicţionar de sociologie. Trad. Mariana Tutunaru. Bucureşti: Univers enciclopedic, 1996.
5. Andrei Petre. Sociologia generală. Iaşi, Polirom, 1997.

Suplimentare
	Dungaciu Dan; Bădescu Ilie; Băltăsiu Radu. Istoria sociologiei. Bucureşti, 1996.

Dicţionar de ştiinţe umane: Antropologic / Sociologic. Aut. Francois Gresle, Michel Panoff. Tradus de Irina Negrea. Bucureşti: Ed. Nemira, 2000.
Ion Iliescu. Probleme globale ale omenirii. Bucureşti, 1995. 
Marica Gheorghe Em. Studii sociologice. Bucureşti, 1997.
	Mihăilescu I., Sociologia generală. Bucureşti, 2000.

Mihu Achim. Întroducere în sociologie. Cluj-Napoca: Dacia, 1992.
Ovidiu Badina. Introducere în sociologie. Tip. Cim. Cimişlia, 1993.
Poenaru Maria. Politica socială şi indicatorii sociali. Bucureşti ALL, 1998.
	Roth  Andrei. Individ şi societate. Bucureşti, 1986.
	Savu Dana Victoria. Sociologie generală. Bucureşti, 2003.
	Simel Gheorg. Sociologie: Studii privind formele socializării. Chişinău, 2000.
	Voinea Maria. Sociologia familiei, Bucureşti 1993.
	Vasile-Sebastian Dancu. Sociologie. ed. II-a. Ed. Mesagerul. Cluj-Napoca 1996.


Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2


60%


40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Prezentarea şi susţinerea unui referat la o temă din domeniul Sociologiei.


