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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI1 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Identificarea metodelor, tehnicilor, procedeelor şi 
instrumentelor de investigare sociologică, aplicabile în 
diferite contexte 
2.1. Elaborarea unor instrumente de lucru (chestionare, 
fişe de observaţie, ghid de interviu) 
2.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor sociale pe baza 
analizei şi interpretării datelor obţinute prin investigaţia 
sociologică 
2.3. Proiectarea şi interpretarea rezultatelor unei cercetări 
sociologice 

Perspectiva sociologică asupra societăţii. 
Metodologia cercetării sociologice 
 
 Specificul cunoaşterii sociologice. 

Metode, tehnici, procedee, instrumente 
ale investigaţiei sociologice 

 *Etapele investigaţiei sociologice 
 

1.2. Identificarea rolului sociologiei în analiza faptelor, 
fenomenelor şi a proceselor sociale 
2.4. Utilizarea unor instrumente specifice sociologiei 
pentru analiza vieţii sociale 
2.5. Analizarea procesului socializării şi a rolului unor 
agenţi de socializare – familia, mass-media, instituţii 
educaţionale, grupuri – în realizarea socializării 
2.6. Caracterizarea individului în multiplele lui ipostaze: 
membru al unei familii, al unui grup social (de prieteni, 
colegi ş.a.) 
3.1. Utilizarea instrumentelor de cercetare sociologică în 
rezolvarea unor sarcini de lucru prin cooperare cu ceilalţi 
4.1. Argumentarea necesităţii ordinii şi controlului social 
pentru funcţionarea normală a unei societăţi 
4.2. Analizarea unor comportamente prin raportare la 
valori dezirabile 
4.3. Analizarea unor comportamente antisociale: corupţia, 
infracţionalitatea ş.a. 
5.1. Determinarea unor tendinţe de evoluţie a unor 
probleme sociale din comunitate (discriminarea, 
infracţionalitatea, conflicte sociale) 
5.2. Proiectarea unui comportament prosocial impus de 
relaţia status-rol 
 

Societatea şi viaţa socială 
 
 Structura socială 

       - Status şi rol 
       - Relaţii sociale 
       - Grupuri sociale; grupuri mici 
       - *Stratificarea socială (stratificarea  
           în societăţile tradiţionale, 
           industriale şi postindustriale) 
 Instituţii şi organizaţii sociale 

- Familia, şcoala, biserica, statul, 
  partidele politice, ONG-urile 

 Socializarea 
- Rolul socializării 
- Stadiile socializării (primară,  
  secundară, resocializarea) 
- *Agenţi de socializare (familia,  
  şcoala, grupul, mass-media) 

 Probleme sociale (discriminarea, 
infracţionalitatea, conflictele sociale, 
corupţia, sărăcia) 

 *Ordine şi control social 
 *Schimbare socială 

 

                                                            
1 Conţinuturile marcate prin asterisc (*) şi corp de literă cursiv sunt obligatorii numai pentru specializarea ştiinţe 
sociale, din cadrul filierelor teoretică şi vocaţională, unde disciplina Sociologie are alocate, în planurile-cadru 
corespunzătoare, câte 2 ore/ săptămână. 




