
 

FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2020-2021 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  De Drept și Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe sociale 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Sociologie / sociolog  (263201); asistent cercetare în sociologie 

(263209); mediator social (532902), promotor local (263220). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SOCIOLOGIA FAMILIEI Cod: SOC104 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Vlad Millea Zeno 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Vlad Millea Zeno 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 1 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru  100 

3.10  Numărul de credite 4 

 
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 

• Lectura bibliografiei recomandate 

• Participare activă 

• Accesul la o sală dotată cu videoproiector 

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Lectura bibliografiei recomandate 

• Documentare suplimentară 

• Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

• Participare activă 

 

 

 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate  
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C5.1. Adaptarea terminologiei și a strategiilor de comunicare în funcție de categoriile socio-profesionale 

vizate 

C5.2. Identificarea nevoilor specifice ale grupurilor țintă 

C6.3. Identificarea stilurilor de comunicare și problemelor caracteristice proceselor de comunicare în 

context social 

C6.4. Analiza  și evaluarea strategiilor și proceselor de comunicare 

C6.5.  Elaborarea de proiecte de cercetare și intervenție în domeniul comunicării 
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C1.  Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și răspundere 

personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională 

C2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare interpersonală și de 

asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă  

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• Familiarizarea studenţilor cu abordarea familiei din perspectivă 

sociologică, la nivel micro, mezo și macrosocial 
 

7.2 Obiectivele specifice 

• Familiarizarea cu metodele şi tehnicile sociologice de analiză a 

familiei în interacţiunile intra şi inter-grupale proprii acesteia 

• Deschiderea unor noi perspective de analiză microsociologică a 

câmpului social propriu spațiului domestic 

• Facilitarea unei înţelegeri adecvate a interacţiunilor complexe dintre 

membrii grupului domestic, respectiv dintre familie şi societate 
 

 

8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Observaţii 

1. Repere istorice în sociologia familiei  

1.1. fundalul social al evoluţiei studiilor despre familie 

1.2. principalele momente istorice ale studiilor (sociologice) despre familie 

Prelegere,  

Conversaţie 
2 ore 

2. Tendinţe actuale în sociologia familiei 

2.1. actualităţi tematice 

2.2. orientări teoretico-metodologice  

Prelegere,  

Conversaţie 
2 ore 

3. Tipuri şi structuri maritale şi familiale. Grupul domestic 

3.1. familia şi apariţia ei (definire, funcții sociale, originea familiei) 

3.2. tipologia familiei (relevanța criteriilor, familie nucleară și extinsă) 

3.3. familia şi gospodăria. grupul domestic  

Prelegere, 

Conversaţie 
2 ore 

4. Mariajul şi formele sale. Perspectiva sincronică și diacronică 

4.1. universalitatea mariajului; cazul nayer 

4.2. tabuul incestului 

4.3. tipuri de mariaj 

4.4. evoluţia structurilor şi funcţiilor familiei; axa tradiţional-modern 

Prelegere, 

Exemplificări, Conversație 
2 ore 

5. Social şi psihosocial în alegerea partenerului conjugal. Piaţa maritală 

5.1. de la opţiunea altora, la opţiunea proprie; dragostea romantică 

5.2. determinaţii socio-demografice ale alegerii partenerului 

Prelegere, 

Exemplificări 
2 ore 

6. Mecanisme psihosociale în alegerea partenerului conjugal 

6.1. piaţa maritală. mariajul ca „facere” (schimb) 

6.2. căsătoria ca proces multifactorial 

Prelegere, 

Conversaţie 
2 ore 

7. Rolurile şi aşteptările de rol în grupul familial 

7.1. stereotipii sociale privind diferenţele dintre bărbat şi femeie 

7.2. complementaritate şi conflict de rol; mişcarea feministă 

Prelegere, 

Exemplificări, Conversație 
2 ore 

8. Teorii despre structura şi dinamica rolurilor in familie 

8.1. abordarea psihosocială integralistă; teoria presiunii de reţea 

8.2. familia cu dublă carieră 

8.3 abordarea microeconomică a rolurilor din familie; teoria echităţi 

Prelegere, 

Exemplificări 
2 ore 

9. Distribuţia sarcinilor domestice; de la ideologie, la fapte  

9.1. profesia şi viaţa casnică 

9.2. organizarea bugetului familial 

Prelegere, 

Conversaţie 
2 ore 



10. Puterea şi luarea de decizii in familie 

10.1 contractul implicit şi delegarea autorităţii 

10.2. comportamentul altruistic în familie. teorema lui Becker 

10.3. planificarea familial 

Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 
2 ore 

11. Etape ale vieţii de cuplu şi nivel de satisfacţie 

11.1. satisfacţia în viaţa familială; diferenţieri marcante 

11.2. factori ai reuşitei familiale; sindromul incapacităţii de convieţuire 

11.3. ciclul vieţii familiale 

Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 
2 ore 

12. Divorţialitatea: cauzele și consecințele fenomenului 

12.1. creşterea disrupţiei conjugale în societatea contemporană 

12.2. cauze generale; o nouă mentalitate a divorţului 

13.3 factori specifici explicativi; violenţa în familie, alcoolismul, etc. 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

13. Avantaje şi dezavantaje ale recăsătoriei  

13.1. disparitatea de gen: avantaje şi dezavantaje ale recăsătoriei 

13.2. către un nou tip de familie 

Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 2 ore 

14. Alternative nonmaritale 

14.1. persoane singure (celibatul) 

14.2. coabitarea sau concubinajul. Alte alternative nonmaritale 

Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 2 ore 

 

Bibliografie 

Branc Simona, Generații în schimbare: Modele de educatie familială în Banatul secolului XX, Ed. Lumen, Iași, 2008, 

disponibila la biblioteca UAB 

Gagauz Olga, Familia contemporană între traditional și modern, Ed. Sirius, Chișinău, 2011, disponibila la biblioteca UAB 

Iluț P., Sociopsihologia și antropologia familiei, Polirom, Iaşi, 2006, disponibilă la biblioteca UAB 

Iluț P., Mutatii semnificative in familia romaneasca, în Sinteza: revista de cultură si gandire strategică Cluj-

Napoca:  2015, disponibilă la biblioteca UAB 

Liiceanu Aurora, Familia nu dispare, familia se diversifică, în Sinteza: revista de cultură și gândire strategică, Cluj 

Napoca, 2015, disponibila la biblioteca UAB 

Millea, V., Choosing conjugal partner and satisfaction regarding family and couple relationship în Familie, filantropie și 

etică socială: Parteneriatul Stat - Biserică in Asistența Sociala, Vol. I, disponibil la biblioteca UAB 

Milea V., Sociologia familiei, Suport curs format electronic, disponibila Biblioteca UAB 

Popescu Raluca, Introducere in sociologia familiei. Familia romaneasca in societatea contemporană, Ed. Polirom, Iași, 2009, 

disponibilă la biblioteca UAB și la adresa 

https://www.researchgate.net/publication/318752611_Introducere_in_sociologia_familiei_Familia_Romaneasca_in_societ

atea_contemporana/link/597b4bc14585151e35c0dc08/download 

Popescu R, Familia romaneasca - reper al unității si stabilității în  Sinteza: revista de cultură și gândire strategică, Cluj 

Napoca  (2015), , disponibilă la biblioteca UAB 

Segalen M., Sociologia familiei, Ed. Polirom, Iași, 2011, disponibilă la biblioteca UAB 

Zouras-Mastromihalakis Anghelikis, Familia si scoala in criza, în Criza Familiei, Ed. Sophia, București 2011, disponibilă 

la biblioteca UAB   

8.2 Seminar/laborator Metode de predare  
1. Introducere în sociologia familiei. Familia - grup social specific. 

1.1. Obiectul de studiu al sociologiei familiei. Delimitări conceptuale 

1.2. Documentearea ca etapa de bază în diagnosticarea comunităţii 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 2 ore 

2. Structuri şi funcţii ale familiei; evoluţia acestora în timp  

2.1. Originea grupului familial. Limite ale tentativelor explicative.  

2.2. Tipologia familiei din perspectivă istorică 

2.3. Tipuri de familii în societatea contemporană europeană 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 
2 ore 

3. Căsătoria – o privire comparativă între tradiţional şi modern  

3.1 Universalitatea mariajului și diversitatea formelor sale 

3.2 Tipuri de mariaj. Explicația funcționalistă și limitele acesteia 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 2 ore 

4. Social şi psihosocial în alegerea partenerului conjugal – determinaţii socio–

demografice ale alegerii. 

4.1 Piaţa maritală: auto-evaluări, hetero-evaluări și capitalul marital 

4.2 Alternative nonmaritale – celibatul, concubinajul 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 
2 ore 

5. Dinamica rolurilor în familie: roluri şi aşteptări de rol în grupul familial. 

5.1. Distribuirea sarcinilor domestice 

5.2. Satisfacţia în viaţa familială: factori asociați pozitiv / negativ 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 2 ore 

6. Divorţialitatea Institutii specializate și sondajele acestora 

6.1 Cauze ale divorţului Realități din România și statele europene 

6.2 Recăsătoria – avantaje şi dezavantaje; disparitatea gender   

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

https://www.researchgate.net/publication/318752611_Introducere_in_sociologia_familiei_Familia_Romaneasca_in_societatea_contemporana/link/597b4bc14585151e35c0dc08/download
https://www.researchgate.net/publication/318752611_Introducere_in_sociologia_familiei_Familia_Romaneasca_in_societatea_contemporana/link/597b4bc14585151e35c0dc08/download


7. Rolurile si distribuţia sarcinilor domestice 

7.1. rolurile membrilor familiei nucleare și ai celor lărgite (recompuse) 

7.2. Rolurile copiilor: abordare psihosocială în societatea contemporan 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

 

Bibliografie 

 

Gagauz Olga, Familia contemporană între traditional și modern, Ed. Sirius, Chișinău, 2011, disponibila la biblioteca UAB 

Iluț P., Sociopsihologia și antropologia familiei, Polirom, Iaşi, 2006, disponibilă la biblioteca UAB 

Iluț P., Mutatii semnificative in familia romaneasca, în Sinteza: revista de cultură si gandire strategică Cluj-

Napoca:  2015, disponibilă la biblioteca UAB 

Milea V., Sociologia familiei, Suport curs format electronic, disponibila Biblioteca UAB 

Popescu Raluca, Introducere in sociologia familiei. Familia romaneasca in societatea contemporană, Ed. Polirom, Iași, 2009, 

disponibilă la biblioteca UAB și la adresa 

https://www.researchgate.net/publication/318752611_Introducere_in_sociologia_familiei_Familia_Romaneasca_in_societ

atea_contemporana/link/597b4bc14585151e35c0dc08/download 

Segalen M., Sociologia familiei, Ed. Polirom, Iași, 2011, disponibilă la biblioteca UAB 

Zouras-Mastromihalakis Anghelikis, Familia si scoala in criza, în Criza Familiei, Ed. Sophia, București 201, disponibilă la 

biblioteca UAB 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Sociologia fmiliei reprezintă un domeniu al cunoașterii sociologice util atât cercetării fundamentale (util în 

sociologia educației, a devianței, în sociologia schimbării sociale, etc.) cât și în rezolvarea unor probleme 

practice ale unor actori sociali cum ar fi Sistemul de învățământ, Sănătatea publică, Instituțiile de exercitare a 

controlului social.  

 
10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 20 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 
Susţinerea unui referat  Grilă de evaluare a calității 40 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă: 50% din punctajul cumulat de la criteriile 10.4-10.5/Nota minimă 5 

Să fie capabil să descrie și să utilizeze corect conceptele din domeniul sociologiei familiei predate la curs. Să 

realizeze un design de cercetare în domeniul sociologie familiei 

 

Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

 

______________                  ______________________                _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 
 

______________                                                                                  ______________________  

https://www.researchgate.net/publication/318752611_Introducere_in_sociologia_familiei_Familia_Romaneasca_in_societatea_contemporana/link/597b4bc14585151e35c0dc08/download
https://www.researchgate.net/publication/318752611_Introducere_in_sociologia_familiei_Familia_Romaneasca_in_societatea_contemporana/link/597b4bc14585151e35c0dc08/download

