
 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar  2021-2022 

 
Anul de studiu III / Semestrul I 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Sociale 

1.4. Domeniul de studii Sociologie 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Sociologie / Sociolog  (263201) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei SOCIOLOGIA GLOBALIZARII 2.2. Cod disciplină SOC306 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. univ. dr. Pascaru Mihai 

2.4. Titularul activităţii de seminar Asist.  univ. drd. Bogdan Mucea 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare E 2.8. Regimul disciplinei Op 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe săptămână 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

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 - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sală dotată cu videoproiector/tablă 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector/tablă 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C2.1.  Definirea, clasificarea  şi alegerea metodelor, tehnicilor  şi procedeelor utilizate în identificarea 
cercetării  şi soluţionării unor probleme sociale 
C2.2.  Exprimarea cauzalităţii problemelor şi conflictelor sociale şi identificarea de resurse şi modalităţi 
pentru rezolvarea acestora 
C2.5.  Elaborarea şi proiectarea de măsuri de intervenţie pentru rezolvarea de probleme şi conflicte sociale 
C3.4. Evaluarea critic-constructivă a modalităţilor de construire şi aplicare a diagnozei sociale 
C3.5.  Implementarea diferitelor strategii metodologice de diagnoză, adecvate dinamicii sociale 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea problematicii şi conceptelor fundamentale din domeniul sociologiei 
globalizării, al dinamicii global-local  şi al impactului globalizării în dezvoltarea 
societăţii româneşti contemporane. 



7.2 Obiectivele specifice Cognitive 
Cunoaşterea principalelor concepte specifice sociologiei globalizării şi a 

metodologiei care poate utilizată în studiul faptelor şi proceselor specifice 
globalizării. 

Cunoaşterea impactului pe care globalizarea îl are asupra dinamicii societăţii 
româneşti.  

Funcţional – acţionale 
Dobândirea capacităţii de operare cu conceptele şi tipologiile Sociologiei 

globalizării. 
Dobândirea capacităţii de utilizare specifică a metodologiei şi instrumentelor 

specifice sociologiei. 
Dobândirea capacităţii de iniţiere a unor proiecte de cercetare pe teme 

specifice proceselor globalizării. 
De rol 
Dobândirea de capacităţi de relaţionare şi comunicare eficientă cu actori 

implicaţi în  gestionarea impactului globalizării. 
De dezvoltare personală şi profesională 
Formarea disponibilităţii studentului de a-şi perfecţiona continuu baza 

teoretică şi metodologică necesară, implicarea în diagnoza şi diminuarea efectelor 
negative ale globalizării.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. ore 

1. Noţiuni introductive: globalizare, glocalizare, localizare 
Prelegere interactivă 2 

2. Comunitate, regiune şi globalizare. Conexiuni teoretice şi metodologice Prelegere interactivă 2 

3. Globalizarea în perspectivă istorică 
Prelegere interactivă 4 

4. Dimensiunile globalizării recente. Economicul Prelegere interactivă 4 

5. Dimensiunile globalizării recente. Politicul 
Prelegere interactiva 2 

6. Dimensiunile globalizării recente. Mass media şi cultura 
Prelegere interactivă 4 

7. Strategii globale şi impact local 
Prelegere interactivă 4 

8. Global, european şi naţional în România post-comunistă 
Prelegere interactivă 4 

9. Ce va fi dincolo de globalizare. Proiecţii sociologice 
Prelegere interactivă 2 

 
Bibliografie 

1. Buzducea, D. (2001), Globalizarea  –  structuri  paradigmatice  moderne,   Editura  Ars  Docendi, Bucureşti; 
disponibilă la DSS.  

2. Pascaru, M. (2013), Glocalizare românească. Impactul comunitar al proiectului RMGC, Cluj-Napoca, Editura 
Limes; Biblioteca UAB.  

3. Pricină, G.N. (2013), Influenta procesului de globalizare asupra valorilor traditionale ale satului romanesc, 
Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române; Bublioteca UAB.  

 

 
  
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare 
Nr. 
ore 

1. Globalizare şi glocalizare Aplicaţii 4 

2. Satul global şi satul globalizat Dezbateri 4 

3. Vectorii globalizării în România. Cazul Pungeşti Dezbateri 4 

4. Vectorii globalizării în România. Cazul Roşia Montană Dezbateri 4 

5. România între integrarea europeană şi presiunile globalizării Dezbateri 4 

6. Cum cercetăm impactul globalizării. Metodele cantitative Aplicaţii 4 

7. Cum cercetăm impactul globalizării. Metodele calitative Aplicaţii 4 

 
Bibliografie 

1. Buzducea, D. (2001), Globalizarea  –  structuri  paradigmatice  moderne,   Editura  Ars  Docendi, Bucureşti; 
disponibilă la DSS.  



2. Kelly, R. M.,  Bayes, J. H.,  Hawkesworth, M. E. Şi  Young, B., Eds. (2004), Gen, Globalizare şi 
democratizare, Iaşi, Polirom; Biblioteca UAB.  

3. Pascaru, M. (2013), Glocalizare românească. Impactul comunitar al proiectului RMGC, Cluj-Napoca, Editura 
Limes; Biblioteca UAB.  

4. Pricină, G.N. (2013), Influenta procesului de globalizare asupra valorilor traditionale ale satului romanesc, 
Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române; Biblioteca UAB.  

5. Rogojinaru, A. (2007), Comunicare, relaţii publice şi globalizare, Timişoara, Editura Tritonic; Biblioteca UAB.   
 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt coroborate cu interesul actual de cunoaştere în domeniul sociologie şi preocupările legate 
de localizare ale angajatorilor multinaţionali.  

 
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 30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 

Susţinerea unui proiect de 
cercetare  

Fişă de evaluare seminar 20 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 20 

10.6 Standard minim de performanţă 

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 
 

Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 
 
3.09.2021                              ______________________                _________________________ 
 
Data avizării în Departament                                             Semnătura Directorului de Departament 
 
6.09.2021                                                                                  ______________________        

 


