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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Disciplina este un curs fundamental şi vizează pregătirea formabililor/studenților pentru realizarea cercetărilor
calitative și cantitative în domeniul social . În acest context, obiectivul generalal cursulului îl constituie dezvoltarea
competentelor de baza în domeniul cercetării sociale și cunoașterea tehnicilor de cercetare sociologică. Pe parcursul
cursului studenţii se vor familiariza cu perspectiva particulară a sociologiei de a analiza fenomenele şi procesele
sociale, selectarea corectă a metodelor de cercetare în conformitate cu scopul propus cercetării și tipul subiecților.
Totodată, studenții vor reuși să cunoască aprofundat ce este asistenţa social? Care sunt obiective asistenţei sociale şi
complementaritatea acesteea cu sociologia. În același timp studenții vor cunoaște care sunt categorii de persoane,
grupuri, comunităţi, fenomene care fac obiectul cercetării în domeniul
asistenţei sociale dar și metodologia cercetării în asistența socială.Studenții vor studia cum se stabilește un proiectd
e cercetare: formularea problematicii, a întrebării de plecare, explorarea teoretică, explorarea terenului, formularea
ipotezei, determinarea variabilelor şi indicatorilor etc. pe parcursul seminarelor va avea loc transmiterea unor
cunoştinţe referitoare la cercetarea sociologică; înţelegerea principalelor metodologii aferente tendinţelor şi
curentelor sociologice contemporane; aproprierea metodelor şi tehnicilor de cercetare sociologică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definirea unor teorii și metode de diagnoza socială în vederea identificării problemelor
Sociale
Identificarea unor mecanisme de raspuns adecvate situatiilor problematice cu care se
confrunta persoanele, grupurile, comunitățile, societatea actuală
Identificarea unor strategii de abordare și a unor scenarii de interpretare a realităților și
problematicilor sociale
Recunoașterea situațiilor sociale care necesită cercetare-intervenție
Abordarea argumentata teoretic și practic a unor situații sociale-problemă (în vederea soluționării lor
eficiente respectînd valorile şi principiile specifice asistenței sociale)
Aplicarea unor tehnici de cercetare

Finalităţi de studii

1. Inţelegerea construcţiei principalele tehnici de cercetare sociologică şi a
modului în care pot fi folosite în abordarea domeniului asistenţei sociale

2. Construcţia unor instrumente, indicatori, variabile
3. Realizarea micro și macro cercetărilor sociale
4. Interpretarea rezultatelor
5. Analiza studiilor de caz
6. Participarea viitorilor asistenți sociali în cadrul cercetărilor sociologice naționale
Precondiții

Obiectivele disciplinei sunt în concordanţă cu celelalte discipline din planul de învăţămînt; disciplina este baza
formării profesionale a viitorilor specialişti în domeniul asistenţei sociale; cunoaşterea şi utilizarea metodelor şi
tehnicilor sociologice înlesneşte analiza fenomenelor socioumane actuale; identificarea problemelor sociale şi a
soluţiilor aferente prin derularea unor proiecte de cercetare. Astfel, cursurile cu care este în strînsă legătură acesta
sunt: Bazele AS, Teorie și practică în AS, Sociologia generală și sociologia familiei.
Condiții prealabile: termenii necesară de fi cunoscuți la acest curs sunt: subiecți, clienți, asistență socială. Asistent
social, cercetare sociologică, fenomen social
Unități de curs

1.

Domeniile constitutive ale metod. cercetării

2.

Aspecte fundamentale cu referire la metod. de cercetare

3.

Impactul teoriei sociologice în cercetarea socială

4.

Structura tehnico-metodică a metodologiei cercetării

5.

Legătura asistenței sociale cu sociologia . Importanța cercetării sociale

6.

Metodologia cercetării empirice

7.

Etapele cercetării sociale empirice

8.

Clarificarea noțiunilor de bază cu referire la cercetarea socială

9.

Calitativ și cantitativ în științele sociale

10.

Diferența dintre abordarea calitativă și cantitativă

11.

Caracteristicele abordării calitative

12.

Culegerea informației sociale în cercetarea cantitativă

13

Prelucrarea și analiza informației sociale calitative

14

Metode și tehnici de cercetare cantitativă

15

Metode și tehnici de cercetare calitativă

16

Principii metodologice cantitative

17

Observația sociologică ca metodă calitativă de cercetare

18

Chestionarul în cercetarea socială.

19

Clasificare și reguli de formare a chestionarelor

20

Reguli și etape de desfășurare a cercetării sociale

21

Focus-grupul în cercetarea socială

22

Interviul în cercetarea socială. Convorbirea comprehensivă

23

Metodologia aplicării focus-grupului

24

Documentarea socială

25

Ancheta sociologică

26

Experimentul social

27

Sondajul de opinie publică

28

Metoda testelor în științele sociale

29

Studiul de caz

30

Istoria vieții

Strategii de predare și învăţare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prelegere interactivă prin: expunere, explicare cu aplicarea de tehnologii și specificarea acestora.
Prelegere clasică
Brainstorming
Proiect de cercetare sociologică
Învățare situațională
Învățare bazată pe problemă
Simularea
Seminar interogativ

Strategii de evaluare

Gradul de implicare şi calitatea participării studenţilor în cadrul seminariilor; calitatea realizării probelor de evaluare
(I probă: – elaborarea referatului tematic şi prezentarea discursului - 20%) şi a II-a probă: – 20%. Rezultatele
evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală: examen (nota la examen va constitui 40%
din cota notei finale)
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