
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 

1.3 Departamentul Științe Sociale 

1.4 Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Asistență Socială 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SW2110 - SW3108   Demografie  

2.2 Titularul activităţii de curs Prof.univ.dr. Flóra Gavril 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar 

Prof.univ.dr. Flóra Gavril 

2.4 Anul de studiu II. 

2.5 Semestrul I. 

2.6 Tipul de evaluare Verificare 

2.7 Regimul disciplinei DS, opțională 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pesemestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului videoproiector și laptop 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului videoproiector și laptop 

 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

● Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză 

de date sociale) în organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc 

● Gestionarea sistemelor de date sociale  

● Diagnoza problemelor sociale/sociologice şi analiza şi aplicarea de politici 

publice şi sociale 

● Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale 

în organizaţii şi comunităţi    

● Consiliere profesională şi de integrare socială 

● Analiza comunicării sociale 

Competenţe 

transversale 

● 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 

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

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

● Însuşirea de către studenţi a principalelor noţiuni şi teorii 

demografice precum şi a metodelor fundamentale de analiză 

demografică 

1. Obiectivele specifice ● Aplicarea cunoştinţelor demografice dobândite la studiul societăţii 

contemporane 

● Evidenţierea conexiunilor dintre demografie şi sociologie. Reliefarea 

importanţei  cunoaşterii şi evaluării fenomenelor demografice pentru 

munca sociologului 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

2. Domeniul de studiu al demografiei Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

3. Fenomenele demografice într-o generaţie Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

4. Descrierea fenomenelor în cohorte specifice Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

5. Reprezentarea în timp a datelor demografice Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

6. Indicatorii demografici Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

7. Mortalitatea: indici, tipuri, măsurare Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

8. Nupţialitatea şi divorţialitatea Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

9. Fertilitatea Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 



10. Structurile populaţiei Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

11. Reproducerea populaţiei Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

12. Demografia teritorială: sporul natural şi 

migratoriu 
Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

13. Structura ocupaţională: semnificaţii demografice Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

14. Corelaţia dintre indicatorii demografici şi 

economici   
Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

15. Perspective demografice. Previziuni Prelegere frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

1 prelegere 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Activitățile de seminar  se vor axa pe tematica 

discutată la curs. Studenții vor elabora și vor susține 

referate  în tematica cursului,  după care vor urma 

dezbateri 

prezentări de referate și discuții 14 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară şi din 

străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc 

întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului socio-profesional mai larg al disciplinei de studiu cât şi cu cadre 

didactice din universitate. 

 



10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs - corectitudinea şi 

completitudinea 

cunoştinţelor;- coerenţa 

logică; 
- gradul de asimilare a 

limbajului de specialitate; 
- criterii ce vizează aspectele 

atitudinale: 

conştiinciozitatea, interesul 

pentru studiu individual și în 

grup 

Verificare scris 50% 

10.5 Seminar prezență  

calitatea referatului 

evidența prezenței 

evaluarea referatelor 

prezentate 

10% 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie, capacitatea de 

sistematizare și argumentare, însușirea stilului științific de elaborare și prezentare 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

25. 09. 2018 

 

……………………………….        

         ……………………………… 

Data avizării în departament                                             Semnătura directorului de departament 

 

……………………………..  ………………………..  


