
 FIŞA DISCIPLINEI  

 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere in Analiza Pietei Muncii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. George Matu 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare Es 2.7 Regimul disciplinei Op 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat  5 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 0 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3. 10 Numărul de credite 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior SNSPA 

1.2 Facultatea / Departamentul Științe Politice 

1.3 Catedra Sociologie 

1.4 Domeniul de studii  Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  • Nu există 

 

4.2 de competenţe • Nu există 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
• Sală de curs cu videoproiector 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

• Sală de seminar cu videoproiector 



 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere. Prezentarea cursului - prezentare  

Ce este piata muncii. Actori, procese, rezultate - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

6. Competenţele specifice acumulate  
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1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice disciplinei) 

Cunoasterea conceptelor de baza in tematica pietei muncii; 

Intelegerea  problemelor specifice relatiilor de munca; 

Identificarea diferentelor dintre piata muncii nationala si piata muncii europeana; 

Cunoasterea elementelor de baza analizei in economia politica si sociologia politica; 

Identificarea corecta a actorilor, proceselor si rezultatelor de pe piata muncii. 

 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor 

teoretice şi practice ale disciplinei) 

Explicarea si analizarea datelor specifice relatiilor de munca (date la nivel agregat sau dezagregat, date despre 

angajati si angajatori, date macroeconomice si microeconomice). 

 

3. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: utilizarea unor 

metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

Proiectarea de cercetari cantitative si calitative în domeniul pieței muncii 

Identificarea de norme sociale în comportamentelele indivizilor pe piata muncii 

A face distincţia dintre procese si rezultatele interactiunii dintre actorii de pe piata muncii 

Identificarea tipului de metodă utilizabil în cunoaşterea unui fenomen sau proces social dat 

Elaborarea de modele de analiză a unor probleme specifice economie politice si sociologiei politice. 

Poate să operaţionalizeze conceptele asociate fiecărei teme tratate în vederea construcţiei unor instrumente de 

măsurare social 

 

4. Atitudinale 

Însuşirea codului deontologic al cercetării sociale 

Însuşirea principiilor neutralitătţii axiologice 

Formarea unei atitudini de respect faţă de subiecţii investigaţiilor sociale 

Valorizarea pozitivă a realităţilor sociale studiate 

Comportamente adecvate în raport cu normele deontologice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul social 
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Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de rezultat, pe 

baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională; 

Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare 

de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

Utilizarea eficiente a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata 

(portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atat in limba romana, cat 

si intr-o limba de circulatie internationala. 

Intelegerea rolului analizelor inductive in intelegerea dinamicii politice, sociale si economice a societatiilor. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Acest curs este unul introductiv, menit sa-i initieze pe studenti in problema 

relatiilor de munca si in analiza pietei muncii 

7.2 Obiectivele specifice  Asimilarea cunostintelor de baza in sociologia politica si in economia politica ; 

Utilizarea corecta a teoriilor si conceptelor; 

Utilizarea datelor publice in analizarea problematicii pietei muncii 



Ce este piata muncii. Actori, agregarea intereselor - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Actori pe piata muncii: angajati, sindicate, negocieri colective - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Actori pe piata muncii: angajatori, firme, organizatii 

patronale 

- prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Actori pe piata muncii: autoritatile publice, institutii 

internationale (ILO, WTO) 

- prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Procese: politicile si prioritatile UE - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Procese: migratie - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Rezultate: somaj, inegalitati de varsta (NEETS) - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Rezultate: pensii, inegalitati de varsta si de gen - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Rezultate: munca decenta, munca precara - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Procese: politici sociale - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Recapitulare si dezbaterea proiectelor finale - prezentare  

Bibliografie 
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8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Ce este piata muncii. Actori, procese, rezultate - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Ce este piata muncii. Actori, agregarea intereselor - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Actori pe piata muncii: angajati, sindicate, negocieri colective - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 



Actori pe piata muncii: angajatori, firme, organizatii 

patronale 

- prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Actori pe piata muncii: autoritatile publice, institutii 

internationale (ILO, WTO) 

- prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Procese: politicile si prioritatile UE - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Procese: migratie - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Rezultate: somaj, inegalitati de varsta (NEETS) - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Rezultate: pensii, inegalitati de varsta si de gen - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Rezultate: munca decenta, munca precara - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
 

Procese: politici sociale - prezentare si exerciții 

folosind exemple reale 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- cursul foloseste cele mai recente, relevante si variate resurse bibliografice si de documentare, disponibile si utilizate de 

colegi din universitati din afara Romaniei, precum SUA si Marea Britanie. 

- cursul incurajeaza studentii sa respectele criteriile minime de conduita academica si stiintifica stabilite de cea mai mare 

asociatie profesionala din domeniul stiintelor politice: American Politica Science Association (APSA) 

- cursul ofera studentilor cunostinte relevante pentru a putea desfasura activitate de consultanta si analiza in institutii de 

stat, partide politice, sindicate, firme de consultanta politica, institute de cercetare, institute de sondare a opiniei 

publice. 

 



 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Participare activa - Numarul 

de prezente si de interventii in 

discutiile de la curs 

Initiere de discutii in ce priveste 

problemele pe care le identifica la tema 

saptamanala. 

30% 

- proiect final. Simulare 

masuri si politici publice 

pentru 

Lucru in echipa, prezentarea lucrarii 

finale. 

40% 

10.5 Seminar/laborator 

Participare activa - Numarul 

de prezente si de interventii in 

discutiile de la seminar 

Initiere de discutii in ce priveste 

problemele pe care le identifica la tema 

saptamanala. 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Participarea este obligatorie la toate cursurile si seminariile. Obtinerea notei 5 la testul final este conditie 

minimala pentru absolvirea cursului. 

 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

 

14 Februarie 2022 

 

.............................................   

 

.............................................   

   

Data avizării în catedră  Semnătura şefului catedrei 

 

....................... 

 

............................................. 

 


