
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1.   Date despre program 

 
Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Şcoala doctorală în Asistenţă Socială 

1.4 Domeniul de studii Asistență socială 

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Asistenţă socială nivel Superior 

 

2.   Date despre disciplină 

 
2.1 Denumire disciplina DIMENSIUNI EPISTEMOLOGICE ȘI METODOLOGICE 

ALE CERCETĂRII ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ 

2.2 Titular activităţi de curs Conf.univ.dr. Mihai-Bogdan IOVU 

2.3 Titular activităţi de seminar Conf.univ.dr. Mihai-Bogdan IOVU 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari - 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de 
evaluare 

Ex 2.8 Regimul disciplinei DO 

 

3.   Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2 seminar 2 laborator - 

3.2. Numar ore pe semestru 48 din care ore curs 24 seminar 24 laborator - 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  65 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  40 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  26 

Tutoriat  2 

Examinări Examen 4 

Alte activităţi: cercetare  15 

3.4 Total ore studiu individual  152  

3.5 Total ore pe semestru 
1

  200 

3.6 Numărul de credite  8 
 

4.   Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1 de curriculum Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 
 

5.   Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1 de desfăşurare a cursului Calculator/laptop, boxe, videoproiector, conexiune internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului Calculator/laptop, boxe, videoproiector, conexiune internet 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 
 

 
 

1 
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  Știința și cunoașterea științifică prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Berger,    P.L.    & 
Luckmann, 
Thomas      (1999). 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

  

C
o

m
p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 
 

    Identificarea şi aplicarea adecvată a paradigmelor de cunoaștere în înțelegerea și explicarea 

problemelor specific domeniului asistenței sociale 

 Cunoașterea    și    evaluarea    pe    baza    unei    metodologii    de    cercetare    avansată    a 

problemelor/provocărilor sociale actuale din domeniul asistenței sociale 

 Dobândirea unor cunoştinţe despre societatea contemporană și mizele aplicative ale cercetării 
în asistența socială 

  

C
o

m
p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
  CT1: Demonstrarea unei preocupări continue pentru perfecţionarea profesională în domeni 

prin antrenarea abilităţilor de gândire critică 

    CT2: Creativitate, inovație, independență și autonomie în gestionarea proiectelor de cercetare 

    CT3: Competențe digitale și de utilizare tehnologiei informației și comunicării (TIC). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea paradigmelor, teoriilor, și opțiunile metodologice ale 

cercetării, precum şi aplicaţiile acestora în diversele domenii ale asistenței 
sociale 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
1.  Explicarea  și  înțelegerea  diferenței  dintre  cunoașterea  științifică  și 
cunoașterea comună și relația cu alte forme de cunoaștere a socialului; 
2.  Înțelegerea  interdisciplinarității  și  a  contextelor  în  care  se  optează 
pentru o anume paradigmă de cercetare; 
3. Să explice   rolul metodelor de cercetare în cercetarea din domeniul 
asistenței sociale; 
B. Obiective procedurale 
1.   Compararea   inter-metodică   privind   avantajele   și   dezavantajele 
diferitelor optiuni metodologice; 
2. Construirea  și justificarea unui plan de cercetare pentru o temă de 
cercetare concretă; 
3.  Să  aplice  modalități  adecvate  de  analiză  și  interpretare  a  datelor 
obținute prin cercetarea proprie 
3.  Utilizarea  unor  metode  de  autoevaluare  a  propriei  activităţi  de 
cercetare; 
C. Obiective atitudinale 
1. Evaluarea critică a strategiilor și tehnicilor anagajate în propriul demers 
de cercetare; 
2. Respectarea normelor de deontologie și etică a cercetării; 

 

8. Conţinuturi



 

  Construirea 
socială a realității. 

București: Univers 

Durkheim,          E. 

(1974).      Regulile 

metodei 

sociologice. 

București:         Ed. 

Științifică 

2. Tipuri de științe prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Blaikie, N. (2010). 
Modele              ale 
cercetării   sociale. 
Cluj:                 CA 
Publishing 

3. Sistemul și specificul disciplinelor socioumane prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Vlăsceanu, L. 
(2013). 

Introducere în 

metodologia 

cercetării 

sociologice. Iași: 

Polirom 

4.  Probleme  ale  epistemologiei  sociale  cu  implicații 
metodologice majore: explicație și înțelegere, calitativ și 

cantitativ, nomotetic și idiografic, universal și contextual, 

macro și micro, realism și constructivism, individualism 

și holism, monism și dualism metodologic 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Iluț,  P.  (2013).  În 
căutare               de 

principii. 

Epistemologie     și 

metodologie 
socială     aplicată. 
Iași: Ed. Polirom. 

5-6. Evaluarea principalelor metode de culegere a 
informației: ancheta, interviul – individual și de grup, 

analiza documentelor, observația, experimentul 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Chelcea, S. (2007). 

Metodologia 

cercetării 

sociologice          – 

metode  cantitative 

și            calitative. 

București:         Ed. 

Economică. 

7-8.   Ancheta   sociologică   și   sondajul   de   opinie: 
operaționalizarea conceptelor, eșantionarea, construirea 

chestionarului, prelucrarea datelor, interpretarea 

rezultatelor 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Rotariu, T. & Iluț, 
P. (2006). Ancheta 

sociologică și 

sondajul de opinie. 

(ediția a doua 

revizuită). Iași: Ed. 

Polirom. 
Rotariu,   T. 
(coord).      Metode 
statistice   aplicate 
în științele sociale. 
Iași:Polirom 

9. Alte metode: forme ale interviului de grup, studiul de 
caz, metoda biografică, observația participativă 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Iluț,    P.    (1997). 

Abordarea 

calitativă             a 

socioumanului. 



 

  Iași: Ed. Polirom 

Krueger, R.A. & 

Casey,  M.A. 

(2005). Metoda 

focus-grup. Ghid 

practic pentru 

cercetarea 
aplicată. Iași: Ed. 
Polirom. 
Yin, K.R. (2014). 
Case Study 
Research.   Design 
and Methods. 
London:         Sage 
Publications. 

10. Nevoia și constrângerile interdisciplinarității prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Rotariu, T. (2016). 

Fundamente 

metodologice    ale 

științelor    sociale. 

Iași: Ed. Polirom. 

11. Analiza datelor cantitative și calitative prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Rotariu,              T. 

(coord).      Metode 

statistice   aplicate 

în științele sociale. 

Iași:Polirom 

Silverman,         D. 

(2011). Qualitative 
Research          (3

rd
 

edition).    London: 

Sage Publications. 

Creswell,  J.W.  & 

Plano-Clark,   V.L. 

(2011).   Designing 

and      Conducting 

Mixed       Methods 

Research. London: 

Sage Publications. 

12. Regulile realizării și prezentării unui proiect științific prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, 
conversaţia 

Silverman,         D. 
(2011). Qualitative 

Research          (3
rd 

edition).    London: 
Sage Publications. 
Creswell,  J.W.  & 

Plano-Clark, V.L. 

(2011). Designing 

and Conducting 

Mixed Methods 

Research. London: 

Sage Publications 

Bibliografie 
Berger, P.L. & Luckmann, Thomas (1999). Construirea socială a realității. București: Univers 
Blaikie, N. (2010). Modele ale cercetării sociale. Cluj: CA Publishing 



 

Chelcea,  S.  (2007).  Metodologia  cercetării  sociologice  –  metode  cantitative  și  calitative.  București:  Ed. 
Economică. 
Creswell, J.W. & Plano-Clark, V.L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. London: Sage 
Publications. 
Durkheim, E. (1974). Regulile metodei sociologice. București: Ed. Științifică 
Iluț, P. (1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Iași: Ed. Polirom. 
Iluț, P. (2013). În căutare de principii. Epistemologie și metodologie socială aplicată. Iași: Ed. Polirom. 
Krueger, R.A. & Casey, M.A. (2005). Metoda focus-grup. Ghid practic pentru cercetarea aplicată. Iași: Ed. 
Polirom. 
Rotariu, T. (coord). Metode statistice aplicate în științele sociale. Iași:Polirom 
Rotariu, T. (2016). Fundamente metodologice ale științelor sociale. Iași: Ed. Polirom. 
Rotariu, T. & Iluț, P. (2006). Ancheta sociologică și sondajul de opinie. (ediția a doua revizuită). Iași: Ed. 
Polirom. 
Silverman, D. (2011). Qualitative Research (3

rd 
edition). London: Sage Publications. 

Vlăsceanu, L. (2013). Introducere în metodologia cercetării sociologice. Iași: Polirom 
Yin, K.R. (2014). Case Study Research. Design and Methods. London: Sage Publications. 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1.  Știința și cunoașterea științifică prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Berger,  P.L.  &  Luckmann, 
Thomas (1999). Construirea 
socială         a         realității. 
București: Univers 
Durkheim,       E.       (1974). 
Regulile   metodei 

sociologice. București: Ed. 

Științifică 

2. Tipuri de științe prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Blaikie,  N.  (2010).  Modele 
ale  cercetării  sociale.  Cluj: 
CA Publishing 

3. Sistemul și specificul disciplinelor 
socioumane 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Vlăsceanu, L. (2013). 
Introducere în metodologia 
cercetării sociologice. Iași: 
Polirom 

4. Probleme ale epistemologiei sociale 
cu implicații metodologice majore: 

explicație și înțelegere, calitativ și 

cantitativ, nomotetic și idiografic, 

universal   și   contextual,   macro   și 

micro, realism și constructivism, 

individualism și holism, monism și 

dualism metodologic 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Iluț, P. (2013). În căutare de 
principii. Epistemologie și 

metodologie   socială 

aplicată. Iași: Ed. Polirom. 

5-6. Evaluarea principalelor metode de 
culegere a informației: ancheta, 

interviul – individual și de grup, 

analiza documentelor, observația, 

experimentul 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Chelcea,         S.         (2007). 

Metodologia cercetării 

sociologice – metode 

cantitative și calitative. 

București: Ed. Economică. 

7-8.  Ancheta  sociologică  și  sondajul 
de opinie: operaționalizarea 

conceptelor, eșantionarea, construirea 

chestionarului, prelucrarea datelor, 

interpretarea rezultatelor 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Rotariu, T. & Iluț, P. (2006). 
Ancheta      sociologică      și 
sondajul de opinie. (ediția a 
doua   revizuită).   Iași:   Ed. 
Polirom. 
Rotariu, T. (coord). Metode 
statistice aplicate în științele 



 

  sociale. Iași:Polirom 

9. Alte metode: forme ale interviului 
de   grup,   studiul   de   caz,   metoda 

biografică, observația participativă 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Iluț,  P.  (1997).  Abordarea 

calitativă a socioumanului. 

Iași: Ed. Polirom 

Krueger,   R.A.   &   Casey, 

M.A. (2005). Metoda focus- 

grup. Ghid practic pentru 

cercetarea aplicată. Iași: Ed. 

Polirom. 
Yin,    K.R.    (2014).    Case 
Study Research. Design and 

Methods. London: Sage 

Publications. 

10.      Nevoia      și      constrângerile 
interdisciplinarității 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Rotariu,         T.         (2016). 

Fundamente  metodologice 

ale  științelor  sociale.  Iași: 

Ed. Polirom. 

11.   Analiza   datelor   cantitative   și 
calitative 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Rotariu, T. (coord). Metode 

statistice aplicate în științele 

sociale. Iași:Polirom 

Silverman,       D.       (2011). 
Qualitative    Research    (3

rd
 

edition).      London:      Sage 
Publications. 
Creswell, J.W. & Plano- 

Clark,  V.L.  (2011). 

Designing and Conducting 

Mixed Methods Research. 

London: Sage Publications. 

12. Regulile realizării și prezentării unui 
proiect științific 

prelegerea, explicaţia 
exemplificarea, conversaţia 

Silverman, D. (2011). 

Qualitative Research (3
rd 

edition). London: Sage 
Publications. 

Creswell, J.W. & Plano- 

Clark,  V.L.  (2011). 

Designing and Conducting 

Mixed Methods Research. 

London: Sage Publications 



Bibliografie 
Berger, P.L. & Luckmann, Thomas (1999). Construirea socială a realității. București: Univers 
Blaikie, N. (2010). Modele ale cercetării sociale. Cluj: CA Publishing 
Chelcea,  S.  (2007).  Metodologia  cercetării  sociologice  –  metode  cantitative  și  calitative.  București:  Ed. 
Economică. 
Creswell, J.W. & Plano-Clark, V.L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. London: Sage 
Publications. 
Durkheim, E. (1974). Regulile metodei sociologice. București: Ed. Științifică 
Iluț, P. (1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Iași: Ed. Polirom. 
Iluț, P. (2013). În căutare de principii. Epistemologie și metodologie socială aplicată. Iași: Ed. Polirom. 
Krueger, R.A. & Casey, M.A. (2005). Metoda focus-grup. Ghid practic pentru cercetarea aplicată. Iași: Ed. 
Polirom. 
Rotariu, T. (coord). Metode statistice aplicate în științele sociale. Iași:Polirom 
Rotariu, T. (2016). Fundamente metodologice ale științelor sociale. Iași: Ed. Polirom. 
Rotariu, T. & Iluț, P. (2006). Ancheta sociologică și sondajul de opinie. (ediția a doua revizuită). Iași: Ed. 
Polirom. 
Silverman, D. (2011). Qualitative Research (3

rd 
edition). London: Sage Publications. 

Vlăsceanu, L. (2013). Introducere în metodologia cercetării sociologice. Iași: Polirom 
Yin, K.R. (2014). Case Study Research. Design and Methods. London: Sage Publications. 

 
 
 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 

 
Tematica propusă răspunde nevoii de științificitate în planificarea și derularea unui proiect de 

cercetare conform criteriilor de obținere a titlului de doctor în domeniul Asistență socială. 
 

 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 
 

10.4 Curs 

Capacitatea de argumentare, de 
analiză și sinteză a situațiilor date, 
corectitudinea cunoștințelor 

 
Examen scris 

 
50% 

 

 

10.5 Seminar 

Organizarea/structura lucrării, 
coerența argumentelor, respectarea 

și claritatea argumentării planului 

de cercetare propus 

Proiect 50% 

10.6 
Laborator/lucrari 

- - - 

- - - 

10.7 Standard minim de performanţă 

Conceperea unor aplicații de nivel superior. 

Data completării: 

 
Iunie 2020 

Titular curs (Semnătura): 

 
Conf. univ.dr. abilitat Mihai-Bogdan IOVU

 

Data avizării în department                                        Director departament (Semnătura) 


