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2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Schimbare si conflict social în România postcomunistă
disciplinei
2.2. Titularul
Prof.univ.dr. Vladimir Pasti
activităţilor de curs
2.3. Titularul
Asist. univ. dr. Sebastian Țoc
activităţilor de
seminar
2.4. Anul de studiu:
1
2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de Examen 2.7. Regimul Ob.
evaluare
scris
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar
săptămână
3.4. Total ore din planul de
56
din care: 3.5. curs
28
3.6.
învăţământ
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi....
3.7.
Total
ore
studiu
69
individual
3.9. Total ore pe semestru
125
3.10. Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1
de
curriculum
4.2
de
competenţe

2
28
ore
30
14
10
15
0
0

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Sala de curs
5.2. de desfăşurare a
Sală de seminar cu videoproiector
seminarului
- calendarul pentru prezentările în echipă va fi stabilit de titular de
comun acord cu studenții.
- participarea activă la discuții în baza lecturării textelor obligatorii
6. Competenţe specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor
specifice disciplinei)
- Cunoaște principalele procese sociale in evolutia lor
- Intelege dinamica relatiilor sociale dintre grupurile mari din
societate
- Poate diferentia intre schimbarile care afecteaza doar viata
cotidiana si cele care afecteaza infrastructura sociala a unei
comunitati
- Intelege procesul de formare a unor noi grupuri sociale
- Intelege relatia dintre institutii si comportamentele de grup
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Competenţe
profesionale

• Poate identifica sursele unei schimbari sociale pe care o analizeaza
• Poate identifica tendinta unei schimbari sociale pe care o analizeaza
• Poate identifica efecte deja produse de o schimbare sociala
• Poate sugera cel putin un efect probabil al unei schimbari in curs
• Poate identifica un conflict social latent
3. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de
investigare şi de aplicare)
•
•

Poate identifica tipul de metodă utilizabil în cunoaşterea unui
fenomen sau proces social dat
Poate analiza o schimbare sau un conflict social utilizand informatii
si tehnici din mai multe stiinte sociale: sociologie, psihologie
sociala, antropologie, economie, istorie, drept, etc. in functie de
necesitatile analizei

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific/centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui
sistem de valori culturale morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a
propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane- instituţii cu responsabiltăţi similare /
participarea la propria dezvoltare profesională).
•
•
Competenţe

•

Poate identifica atitudinea fata de schimbare a celor afectati de
aceasta, indiferent de propria sa atitudine sau valorizare
Poate analiza un conflict social fara sa introduca in concluzii
judecati normative proprii sau ale ideologiei dominante
Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate

transversale
•

•

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.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul
Cursul "Schimbare si conflict social în România postcomunistă” urmareste
general al
initierea studentilor din primul ciclu de studii in cel mai important si mai dificil
disciplinei
domeniu al studiilor sociologice – schimbarea sociala la nivel societal si
conflictele sociale latente si manifeste pe care aceasta le declanseaza si de care
depinde evolutia societatii.
7.2. Obiective
specifice

La sfărşitul cursului studenţii trebuie sa poata intelege si descrie ce s-a schimbat si
ce se schimbă cel putin in societatea in care traiesc, si sa construiasca o explicatie
logic valida si argumentata empiric cu privire la schimbarile din societate.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Ce este schimbarea sociala? Societati statice si societati
in schimbare. Societati care evolueaza si societati aflate
in tranzitie.
Pluralitatea schimbarilor ce afecteaza o societate.
Schimbarile demografice. Schimbarile tehnologice.
Schimbările economice. Schimbările in relatia dintre
grupurile sociale din societate.
Alte forme ale schimbarilor sociale: schimbarile
religioase, schimbari ale ideologiilor dominante,
schimbari ale sistemelor de valori, schimbari ale
institutiilor sociale.
Evolutia tehnologiilor si a productiei si schimbarile in
viata cotidiana. Efectele sociale ale schimbarii vietii
cotidiene.
Mecanismele evolutiei sociale: Inovatia sociala si
difuzarea ei. Subculturile si rolul lor in evolutie.

Metode de predare
Prezentarea orală a
conţinutului cursurilor în faţa
studenţilor
Prezentarea orală a
conţinutului cursurilor în faţa
studenţilor
Prezentarea orală a
conţinutului cursurilor în faţa
studenţilor

Prezentarea orală a
conţinutului cursurilor în faţa
studenţilor
Prezentarea
orală
a
conţinutului cursurilor în faţa
studenţilor
Mecanismele evoluției sociale: conflictele sociale. Prezentarea orală a
Contraculturile si rolul lor in evolutia societatii.
conţinutului cursurilor în faţa
studenţilor
Mecanismele tranzitiei sociale: guvernarea, reformele si Prezentarea orală a
schimbarea politică a institutiilor sociale. Cazul conţinutului cursurilor în faţa
studenţilor
României postcomuniste
Dezbateri
Mecanismele tranzitiei sociale: tranziția spontană și Prezentarea orală a
conflictele sociale. Cazul României postcomuniste
conţinutului cursurilor în faţa
studenţilor
Dezbateri

Observaţii

Efectele schimbarilor infrastructurii sociale asupra Prezentarea orală a
conţinutului cursurilor în faţa
societatilor. Cazul României postcomuniste
studenţilor
Dezbateri
Geneza si evoluțiile probabile ale conflictelor sociale. Prezentarea orală a
Rolul elitelor. Cazul României postcomuniste
conţinutului cursurilor în faţa
studenţilor
Dezbateri
Formele extreme de conflicte sociale: revolta, rascoala, Prezentări orale ale
revolutiile, razboiul civil.
studenților
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8.2 Seminar
Seminar introductiv

Prezntarea tematicii de seminar/analiza
temelor de lucru/lecturilor obligatorii
Studiu de caz: schimbari sociale la
Discuții cu studenții pe baza temelor de
nivelul instituției familiei moderne
lucru/lecturilor obligatorii
Studiu de caz: schimbarile sociale ale Discuții cu studenții pe baza temelor de
urbanizarii
lucru/lecturilor obligatorii
Studiu de caz: fluxurile migratorii în
Prezentări orale și dezbateri
România postcomunistă
Studiu de caz: schimbarile sociale
Discuții cu studenții pe baza lecturilor
determinate de schimbarea tehnologica
obligatorii
Studiu de caz: schimbarile sociale induse Discuții cu studenții pe lecturilor obligatorii
de privatizare în România postcomunistă
Prezentări orale și dezbateri
Studiu de caz: conflictele etnice
Studiu de caz: conflictele determinate de
inegalități sociale

Discuții cu studenții pe baza lecturilor
obligatorii

Studiu de caz: disparitățile sociale în
România postcomunistă

Prezentări orale și dezbateri

Studiu de caz: conflictele elitelor

Discuții cu studenții pe baza lecturilor
obligatorii
Prezentări orale și dezbateri

Studiu de caz: schimbările determinate
de mișcări sociale
Studiu de caz: guvernarea si schimbarea
sociala

Discuții cu studenții pe baza temelor de
lucru/lecturilor obligatorii

Studiu de caz: disparitia societatii
socialiste

Discuții cu studenții pe baza lecturilor
obligatorii
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Disciplina este elaborată pe baza unor manuale şi materiale de specialitate din domeniu
recunoscute internaţional
• Majoritatea tematicilor tratate în cadrul cursului şi seminariilor se înscriu în plaja de
actualitate a nevoilor şi intereselor de studiu şi cercetare în domeniu
• Cadrul didactic deţine experineţă didactică şi de cercetare în domeniul de studiu căruia îi este
circumscrisă disciplina
10. Evaluare
Tip activitate

10.1.
Criterii
de 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota
evaluare
finală
Curs /Examen
cunoaştere
şi - lucrare scrisă
50%
înţelegere;
- examen oral
Seminar
cunoaştere
şi - studii de caz
50%
înţelegere;
- position paper
abilitatea
de - evaluare continuă
explicare
şi
interpretare;
- rezolvarea completă
şi corectă a cerinţelor.
10.6. Standard minim de performanţă: minimum nota 5 la curs, respectiv la seminar.
Cunoaşterea principalelor concepte din instrumentarul teoretic al disciplinei;
Abilitatea de a utiliza corect limbajul ştiinţific specific domeniului studiat;
Elaborarea corectă a unui proiect de cercetare pe o tematică specifică domeniului studiat.
Data completării

Semnătura titularului de curs

30.09.2021

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

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

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

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

