
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect 
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opționale; DF – discipline facultative 
 
3. Timpul total estimat(ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1Număr de ore pe săptămână 4 din care:3.2curs 2 3.3seminar/laborator 2 
3.4Total ore din planul de învăţământ 56 din care:3.5curs 28 3.6seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare,teme, referate, portofolii şi eseuri 23 
Tutoriat 5 
Examinări 5 
Alte activităţi................................... 0 
 
3.7Total ore studiu individual 69 
3.8Total ore pe semestru 125 
3.9Număr de credite 5 

 

 

 
  

1. Date despre program 
1.1Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de FilosofieşiStiinţe Social-Politice 
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.4 Domeniul de studii Sociologie 
1.5Ciclul de studii Licenţă 
1.6Programul de studii / Calificarea Sociologie / Sociolog 

2. Date despre disciplină 
2.1Denumirea disciplinei Istoria sociologiei 
2.2Titularul activităţilor de curs Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan 
2.3Titularul activităţilor de seminar Drd. Elena Pătrău 
2.4An de studiu I 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare* E 2.7Regimul discipinei** DO 

4. Precondiţii(dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii(dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata 
desfășurării cursului. 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Termenul prezentării proiectelor de seminar este stabilit de 
titularul activităților de seminar. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a prezentării 
proiectelor. 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.1. Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în cercetarea 
organizațiilor si comunităților; 
C1.2. Formularea de ipoteze si operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea si interpretarea 
fenomenelor cu care se confrunta organizațiile si comunitățile; 
C3.1. Elaborarea si interpretarea diagnozei sociale pe baza terminologiei, metodelor si paradigmelor 
specifice; 
C3.2. Interpretarea realității sociale prin aplicarea cunoștințelor fundamentale; 
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CT1. Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate si răspundere personala 
fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala; 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacitaților empatice de comunicare interpersonala 
si de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă; 
CT3. Utilizarea eficiente a surselor informaționale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line 
etc) atât in limba romana, cat si într-o limba de circulație internațională. 
 

7. Obiectivele disciplinei(din grila competenţelor specifice acumulate) 
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l D2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de concepte, 
situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 
D4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele 
si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii. 
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1. Evidentierea principalelor etape ale procesualităţii instituirii sociologiei. 
2. Intelegerea rolului teoriei in fundamentarea şi studierea sociologiei. 
3. Intelegerea specificului cunoaşterii şi cercetării sociologice. 
4. Insusirea conceptelor esenţiale ale sociologiei. 
5.Surprinderea elementelor de complementaritate existente între sociologie, filosofie, etnologie, 
antropologie şi psihologie. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Contextul socio-istoric al apariţiei sociologiei. 

• descrierea 
• expunerea 
problematizată 
• explicaţia 
• conversaţia 
conversaţia euristică 

• Cursul se 
desfăşoară 
conform 
programării de la 
orar. 

• Temele de curs se 
regasesc în 
bibliografie. 

2. Modalităţi şi stiluri de a face sociologie.  

3. Gândirea socială în etapa presociologiei. 

4. Gândirea socială în etapa presociologiei. 

5. Principalele teorii protosociologice. 



 
 

 
 

6. Principalele teorii protosociologice. 

7. Principalele teorii protosociologice. 

8. Fondatorii ştiinţei despre societate. 

9. Fondatorii ştiinţei despre societate. 

10. Instituţionalizarea definitivă a sociologiei. 

11. Instituţionalizarea definitivă a sociologiei. 

12. Instituţionalizarea definitivă a sociologiei. 

13. Dezvoltarea sociologiei până la jumătatea 
secolului al XX-lea. 

14. Dezvoltarea sociologiei până la jumătatea 
secolului al XX-lea. 

Bibliografie 
 
Referinţe principale: 
 

P. Simon, Histoire de la sociologie, PUF, Paris, 1991. 

K. van Meter, La sociologie, Larrouse, Paris, 1992. 

I.Bădescu, Istoria sociologiei, Editura Porto Franco, Galaţi, 1994. 

Şt. Buzărnescu, Istoria doctrinelor sociologice, E.D.P., Bucureşti, 1995. 

 
Referinţe suplimentare: 
 

M. Lallement, Istoria ideilor sociologice, vol. I, II, Editura Antet, Bucureşti, 1997. 

Fr. Gresle, H. Cuin, Istoria sociologiei, Editura Institutul European, Iaşi, 2002. 

I. Bădescu, D. Dungaciu, R. Baltasiu, Istoria sociologiei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996. 

I.Ungureanu, Ş. Costea, Introducere în sociologia contemporană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1980. 

Ş. Costea(coord.), Istoria sociologiei româneşti, Editura Fundaţiei Culturale „România de Mâine”, Bucureşti, 
1998. 

I. Ungureanu, V. Constantinescu, Teorii sociologice contemporane, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1984. 

Ionescu, I., Stan, D., 1999, Elemente de sociologie, volumele I şi II, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
 
Observaţii 
 

1. Ce este sociologia? • expunereaproblematizată 
• discuţia 
• observaţia dirijată 
• observaţia independentă 

• Seminarul se 
desfăşoară 
conform 
programării de la 2. Etape ale evoluţiei sociologiei 



 
 

 
 

 

3. Sociologia clasică franceză 
• explicaţia orar. 

• Fiecare student 
trebuie să 
elaboreze şi să 
susţină cel puţin 
un proiect de 
seminar. 

4. Sociologia clasică franceză 

5. Sociologia clasică germană 

6. Sociologia clasică germană 

7. Sociologia clasică germană 

8. Sociologia clasică engleză 

9. Sociologia clasică engleză 

10. Sociologia clasică americană 

11.  
Sociologia clasică americană 

12. Sociologia românească până la jumătatea 
secolului al XX-lea 

13. Sociologia românească până la jumătatea 
secolului al XX-lea 

14. Analiza sumativă a activităţilor de seminar 

Bibliografie 
 

P. Simon, Histoire de la sociologie, PUF, Paris, 1991. 

K. van Meter, La sociologie, Larrouse, Paris, 1992. 

I.Bădescu, Istoria sociologiei, Editura Porto Franco, Galaţi, 1994. 

Şt. Buzărnescu, Istoria doctrinelor sociologice, E.D.P., Bucureşti, 1995. 

M. Lallement, Istoria ideilor sociologice, vol. I, II, Editura Antet, Bucureşti, 1997. 

Fr. Gresle, H. Cuin, Istoria sociologiei, Editura Institutul European, Iaşi, 2002. 

I. Bădescu, D. Dungaciu, R. Baltasiu, Istoria sociologiei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996. 

I.Ungureanu, Ş. Costea, Introducere în sociologia contemporană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1980. 

Ş. Costea(coord.), Istoria sociologiei româneşti, Editura Fundaţiei Culturale „România de Mâine”, Bucureşti, 
1998. 

I. Ungureanu, V. Constantinescu, Teorii sociologice contemporane, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1984. 

 
  

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 



 
 

 
 

 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan Asist.Drd. Elena Pătrău 
  

 
 

Data avizăriiîn departament Director de Departament 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei 
 

Disciplina “Istoria sociologiei” răspunde nevoii sociologilor, politologilor, oamenilor de cultură şi 
personalităţilor politice de a înţelege evoluţia problemelor vieţii sociale şi de a acţiuna adecvat în 
sensul soluţionării lor. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4Curs 

• Cunoaşterea teoriilor 
sociologice  predate. 

• Capacitatea de utilizare 
adecvată a noţiunilor. 

• Capacitatea de a construi 
argumente pro şi contra 
din disciplina studiată. 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar/Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii. 

• Elaborarea şi susţinerea 
unor proiecte de 
seminar. 

• Absolvirea cursului este 
condiţionată de 
participarea la minimum 
50%+1din seminariile 
desfăşurate și obținerea 
a minim 50% din 
punctajul maxim aferent 
activităţii de seminar. 

• Inregistrarea 
prezenţelor 

• Evaluare prezentare 
proiecte 

50% 

10.6Standard minim de performanţă 
• Probarea capacităţii de analiză longitudinală asupra sociologiei şi problemelor sociale 

recurente. 
• Elaborarea unui proiect de specialitate aplicând principii, norme si valori de etică şi 

deontologie profesională 


