
 
 

 
 

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) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2  curs 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5  curs 28 3.6  seminar/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 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 7 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 
 

 
 

 
  

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

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Sociologie economică 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.Univ.Dr. Adrian Lucian Lupu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asoc.drd. Elena Negură 
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru 4 2.6 Tip de evaluare* E 2.7 Regimul 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 Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C3.1. Elaborarea si interpretarea diagnozie sociale pe baza terminologiei, metodelor si paradigmelor 
specifice; 
C3.2. Interpretarea realitatii sociale prin aplicarea cunostintelor fundamentale; 
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CT1 Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate si raspundere personala 
fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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l D2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interretarea 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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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice comportamentul actorilor sociali în contextul activităților economice 
 Descrie principalele tipuri de determinanţi sociali ai sistemului economic 
 Utilizeze conceptele fundamentale ale sociologiei economice 
 Analizeze influenţa factorilor sociali asupra activității economice 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Concepte și teorii specifice sociologiei economice 

• descrierea 
• expunerea 
problematizată 
• explicaţia 
• conversaţia 
reproductivă 
conversaţia 
euristică 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Temele de curs se 
regasesc la 
bibliografie 

2. Sociologia producției 

3. Sociologia distribuției 

4. Sociologia consumului 

5. Schimbarea socială și calitatea vieții 

6. Statul bunăstării și economia 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

7. Responsabilitatea socială a organizațiilor 
economice 

Bibliografie  
 

1. Boboc, I., Comportament organizaţional şi managerial, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 
2. Cojocaru, M., Dimensiunea socio-psihologică a managementului industrial, Editura Moldavia, Bacău, 1999; 
3. Gary, J., Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998;  
4. Nicolescu, O., Management, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992; 
5. Vlăsceanu, M., Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideia, Bucureşti, 1992. 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Concepte și teorii specifice sociologiei economice 

• expunerea 
problematizată 
• discuţia 
• observaţia dirijată 
• observaţia 
independentă 
• explicaţia 

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Fiecare student 
trebuie să elaboreze 
şi să susţină două 
proiecte de seminar. 

2. Sociologia producției 

3. Sociologia distribuției 

4. Sociologia consumului 

5. Schimbarea socială și calitatea vieții 

6. Statul bunăstării și economia 

7. Responsabilitatea socială a organizațiilor 
economice 

Bibliografie  
 

1. Boboc, I., Comportament organizaţional şi managerial, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 
2. Cojocaru, M., Dimensiunea socio-psihologică a managementului industrial, Editura Moldavia, Bacău, 1999; 
3. Gary, J., Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998;  
4. Nicolescu, O., Management, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992; 
5. Vlăsceanu, M., Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideia, Bucureşti, 1992. 

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

Disciplina “Sociologie economică” răspunde nevoii furnizorilor de servicii și actorilor economici de 
înţelegere şi acţiune a determinanţilor şi factorilor sociali asupra mediului economic şi, implicit, 
asupra politicilor specifice domeniului. 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 



 
 

 
 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Adrian Lucian Lupu Asoc.drd. Elena Negură 
  

 
 

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

nota finală (%) 

10.4 Curs • Rezolvarea subiectelor 
de examen Examen 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%+1 din seminariile 
desfăşurate 

• Evaluare prezentare 
proiecte 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea teoretica a unui studiu de caz pentru o situatie ce vizeaza consilierea profesionala 

si de integrare sociala 
• Elaborarea unui proiect de specialitate aplicând principii, norme si valori de etica si 

deontologie profesionala 


