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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR ‒ 
 

 
OBIECTIVE 

O1 Să se familiarizeze cu problematica ştiinţelor sociale sub aspectul fundamentelor lor epistemologice 
pentru a înţelege importanţa cunoaşterii ştiinţifice a lumii sociale;. 
O2 Să dobȃndească aptitudinea de a problematiza cu privire la condiţia ştiinţelor sociale: diferenţierea 
conceptelor de bază – teorie, cercetare, metodă, aplicaţie, prectică etc. – şi a presupoziţiilor/fundamentelor 
ontologice, epistemologice, metodologice şi axiologice ale concepţiilor sociale;  
O3 Să înţeleagă condiţia ştiinţelor comunicării în calitate de ştiinţe sociale; 

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE 
Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor si a terminologiei de specialitate 
Utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodologiei din cȃmpul ştiinţelor sociale pentru înlăturarea unor 
disfuncţionalităţi în comunicare şi/sau mediere  

 
COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 

CT1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora. 
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

 
CONTINUTUL 

CURSULUI 

1. Ştiinţele sociale şi problematica epistemologică a fundamentelor lor. Natura ştiinţelor sociale 
2. Ştiinţele sociale, filosofia socială şi epistemologia ştiinţelor sociale. Problema „fundamentelor ştiinţei” 
3. Epistemologia fundaţionistă. Programul empirist al fundamentării ştiinţei şi „concepţia ştiinţifică despre 
lume” 
4. Critica programelor fundaţioniste clasice. Fundamente ale ştiinţelor sociale 
5. Fundamente epistemologice ale ştiinţelor sociale. Ştiinţele sociale şi ştiinţele naturii: monism şi dualism 
metodologic/epistemologic 
6. Epistemologia naturalistă a ştiinţelor sociale: a) Ştiinţa socială „pozitivă” în concepţia lui A. Comte; b) 
J.St. Mill şi „logica ştiinnţelor sociale”; c) E. Durkheim şi „regulile metodei sociologice 
7. Epistemologia antinaturalistă a ştiinţelor sociale: a) W. Dilthey: dihotomia explicaţie-înţelegere; b) M. 
Weber şi înţelegerea explicativă”; c) P. Winch: înţelegere şi limbaj. Tipuri de explicaţie în ştiinţele sociale 
8. Fundamente ontologice ale ştiinţelor sociale. Ştiinţele sociale şi ontologia socialului 
9. Concepţii holiste şi concepţii individualiste 
10. Critica holismului ontologic. Critica individualismului ontologic. Niveluri de analiză ale ontologiei socialului; 
11. Paradigme ale ştiinţelor sociale. Fundamente epistemologice şi paradigme ştiinţifice. Matricea tipurilor de 
gȃndire în ştiinţele sociale (M. Hollis) 
12. Paradigme ale ştiinţelor sociale (analiza Burrell-Morgan). Analiza metodei paradigmatice 
13. Ştiinţele sociale, valorile şi comunicarea. Fundamente axiologice ale ştiinţelor sociale. Ştiinţia şi valorile. 
Distincţia fapte-valori 
14. Valorile în ştiinţele sociale. Fapte, interpretări, valori. Critica imaginii standard a „ştiinţei libere de valori”. 
Ştiinţele sociale, valorile şi comunicarea 
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CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR 

1. Noţiuni introductive cu privire la problematica fundamentelor ştiinţelor sociale 
2. Epistemologia ştiinţelor naturii. Concepţii de tip fundaţionist: empirismul  
3. Concepţii de tip fundaţionist: raţionalismul 
4. Critica modelului fundaţionist (K. Popper, W.O.Quine, W.Sellars, Th. Kuhn) 
5. Epistemologia ştiinţelor sociale între naturalism şi antinaturalism 
6. Concepţii epistemologice de tip naturalist cu privire la ştiinţele sociale (E. Durkheim, A. Comte) 
7. Concepţii epistemologice de tip antinaturalist cu privire la ştiinţele sociale. Explicaţie şi înţelegere (W. 
Dilthey, M. Weber) 
8. Problematica fundamentelor ontologice ale ştiinţelor sociale 
9. Teorii de tip holist (E. Durkheim, K. Marx) 
10. Teorii de tip individualist (J. St. Mill, J. Elster)  
11. Paradigme ale ştiinţelor sociale. Matricea tipurilor de gândire (M.Hollis) 
12. Analiza Burrell-Morgan 
13. Problematica fundamentelor axiologice ale ştiinţelor sociale. Distincţia fapte-valori. Neutralitatea 
axiologică (M. Weber) 
14. Critica doctrinei cu privire la neutralitatea axiologică. Valorile în ştiinţele sociale 

BIBLIOGRAFIE 
 

Identică cu bibliografia cursului. 

REPERE 

METODOLOGICE 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea. Materiale didactice: 
drafturile prelegerilor, diapozitive PPT, protocoale de seminar. Resurse: lucrările menţionate în bibliografie, 
materiale audio-vizuale, resurse online. 

 

 
EVALUARE 

metodele  Evaluare  pe parcurs  la seminar, respectiv evaluare sumativă la sfârşitul semestrului.  

forme 
La seminar, evaluarea cuprinde:  un proiect pe o temă din literatura de specilitate, 
intervenţii în dezbarerea temelor, un test în saptămȃna a 8-a.. Evaluarea materiei 
predate în cadrul prelegerilor se va face sub forma unei probe scrise. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Nota finală reprezintă media aritmetică între nota obţinută la seminar  si nota obţinută 
examen scris (din sesiune) din materia parcursă la curs. Nota de la seminar reprezintă 
media aritmetică a trei note obţinute pentru cele trei componente ale evaluării: proiect, 
intervenţii şi test. 

standardele 
minime de 

performanță 

Definirea  şi  explicitarea corectă a principalelor concepte şi teorii ; Capacitatea de a 
înţelege, dar şi de a problematiza şi argumenta cu privire la statutul ştiinţelor sociale în 
general şi la cel al ştiinţelor comunicării în special 
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23.09.2016     Conf.univ.dr. Paul Balahur   Lect.univ.dr. Viorel Ţuţui 
 

 
Data avizării în departament        Director de departament 
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