OFERTĂ PRACTICĂ SOCIOLOGIE 2016

1. ”Cultura digitală la adolescenți” - cercetare ce se va desfășura în patru licee din București, pe două
componente: una cantitativă (anchetă pe bază de chestionar auto-administrat) și una calitativă
(bazată pe realizarea de focus-grupuri). Coordonator: lect. univ. Roxana Cuciumeanu
Principalele activități în cadrul acestui proiect de cercetare vor fi: administrarea chestionarelor în
licee, introducere chestionare, asistență realizare focus-grupuri, transcriere focusuri. Pentru fiecare
liceu se vor aplica chestionare în cel puțin 4 clase (una de-a IX-a, una de-a X-a, una de-a XI-a și una
de-a XII-a). De asemenea, se vor realiza câte 2 focus-grupuri (cu câte 10 elevi) pe următoarea
structură: un focus cu elevi de a IX-a și a X-a și un focus cu elevi de a XI-a și a XII-a.
Locuri: 12 studenți de la anul I și 4 studenți de la anul II

2. ”End of a world as we know it" - un proiect de cercetare dedicat meseriilor și ocupațiilor care au
suferit multe schimbări în ultimii ani, au dispărut sau sunt pe cale să dispară. Proiectul se derulează în
București începând din 2015 și documentează prin interviuri și fotografie istoria personală a celor
implicați în activități profesionale foarte importante în trecut. Coordonator: lect. univ. Roxana
Cuciumeanu
Activități în cadrul practicii: transcriere interviuri și alte activități circumscrise cercetării de teren.
Locuri: 3 studenți.

3. ”Evaluarea Departamentului de Sociologie” – la fiecare sfârșit de semestru studenții completează
un chestionar de evaluare a cursului. Scopul aplicării acestor chestionare este de a contura o imagine
a cursurilor propuse din perspectiva studentului. Coordonator: drd. Andrei Mihail
Activități în cadrul practicii: introducere chestionare în baza de date, analiză primară de date,
redactare raport evaluare.
Locuri: 2 studenți

4. ”Reactivarea bibliotecii Gheorghe Lazăr (Militari) – în parteneriat cu Asociația StudioBASAR –
detalii despre StudioBASAR și activitățile asociației găsiți aici: http://www.studiobasar.ro/
Coordonator: lect. univ. Bogdan Iancu

Activități în cadrul practicii: aplicare chestionare și interviuri semistructurate, introducerea datelor și
realizarea rapoartelor de cercetare.
Locuri: 4 studenți

5. ”Relaţia dintre tehnologie şi vârstă: înţelegerea anxietăţii faţă de computer la persoanele
vârstnice” - În acest proiect investigăm particularităţile utilizării noilor tehnologii de către vârstnici,
prin analiza rolului anxietăţii faţă de computer (CA), folosind o metodologie integrativă. CA este un
concept care defineşte teama sau neliniştea resimţită de o persoană când lucrează sau anticipează că
urmează să lucreze cu computere sau dispozitive similare (Powell, 2013). Coordonator: conf. univ.
Loredana Ivan (FCRP – SNSPA)
Activități în cadrul practicii: participare la 2 zile de workshop pentru un training in utilizarea social
media pentru persoane varstnice, aplicare chestionare/interviuri si introducere datelor rezultate.
Locuri: 4 studenți

6. ”Practică Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă” - Pe durata stagiului de practică
studenții își vor desfășura activitatea în următoarele direcții ale instituției: Direcția Coordonarea
Rețelei Naționale EURES, Acorduri și Relații Internaționale, Direcția Analiza Pieței Muncii, Programe
de Ocupare și Formare Profesională a Forței de Muncă și Direcția Resurse Umane, Salarizare,
Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație. Coordonator: lect. univ. Aurelian Muntean
Locuri: 4 studenți

7. ”Capacitatea administrației publice locale din mediul urban pentru afaceri europene” - Studiul
reprezintă un sondaj de opinie online, iar studenţii vor desfăşura etapele premergătoare unei
cercetări sociologice cantitative (de la culegerea datelor de contact din spaţiul public online ale celor
care constituie publicul ţintă al cercetării şi până la momentul lansării acestei studiu). Studenții vor
putea lua parte şi la lansarea acestui proiect (desfăşurat în parteneriat cu Universitatea din Craiova).
Prin participarea la această cercetare, studenții au şansa să se acomodeze cu modul în care se
desfăşoară o cercetare sociologică online. Coordonator: lect. univ. Bogdan Bucur
Locuri: 2 studenți

8. ”Strategii financiare la vârstnici” - Cercetarea vizează strategiile persoanelor vârstnice (pensionari)
privind gestiunea resurselor financiare. Terenul va fi în București și implică aplicarea unui chestionar
și realizarea unui număr mic de interviuri, cu ajutorul Federației Naționale „Omenia” (asociația
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor). Coordonator: prof. univ. Vintilă Mihăilescu
Locuri: 8 studenți

9. ”Proiecte materiale ale distincției de clasă: o analiză a clasei de mijloc în România postsocialistă
din perspectiva culturii materiale” - Proiectul analizează diferite genuri de cultură materială în viața
persoanelor care se consideră ca aparținând sau aspiră să aparțină clasei de mijloc. Aceste genuri
includ îmbrăcămintea, mâncarea, locuirea, precum și cultura materială a copilăriei și a compasiunii.
Deținerea, folosirea, afișarea și donarea anumitor obiecte joacă un rol semnificativ nu doar în
definirea apartenenței la clasă de mijloc, ci și în constituirea și legitimarea noțiunii de clasă de mijloc.
Proiectul își propune să investigheze experiența trăită a apartenenței la clasă de mijloc și să
contribuie substanțial la eforturile academice curente de a înțelege mai bine această clasă și politicile
de clasă în România post-socialistă. Coordonator: lect. univ. Bogdan Iancu și lect. univ. Monica
Stroe
Activități în cadrul practicii: introducere teme interviuri transcrise, participare la sedințele de lucru
ale echipei de cercetare
Locuri: 3 studenți

Înscrierile se fac până vineri, 8 aprilie, ora 12:00 la adresa de mail: mihail.andreitudor@yahoo.com.
Mesajul trebuie să conțină numele și prenumele studentului, anul de studiu și două opțiuni de
practică din lista de mai sus.

