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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În cadrul disciplinei se analizează teoriile pe care ne bazăm în cercetarea socio-juridică, teorii
(specifice) de rang mediu (teoria ataşamentului, teoria identităţii, teoria acțiunii sociale), principii
metodologice în cercetările socioumane empirice, caracteristicile observaţiei ştiinţifice, tipuri și reguli
de observaţie, capacitatea de ascultare a interlocutorului (disponibilitatea, dezarmarea, empatia),
abilităţile de a conduce o discuţie (flexibilitatea, centrarea, autenticitatea, increderea şi respectul),
definirea şi caracteristicile interviului, tipuri de interviu, etapele realizării interviului, tehnica
documentării in asistenţa socială, analiza documentelor sociale, chestionarele de date factuale, de tip
administrativ, de opinie, speciale, „omnibus“, autoadministrate, administrate de către operatorii de
anchetă, structura și formularea întrebărilor, nivelurile de măsurare. Actualitatea cursului se datorează
diversității mari de beneficiari, a problemelor socio-juridice cu care se confruntă în cotidianul actual
şi necesităţii perfecționării metodelor de colectare a datelor, precum și acumulării competenţelor
profesionale la specialişti în domeniul asistenţei sociale și jurisprudenței. În acest context, cursul
constituie o conexiune cu cursurile fundamentale şi de specialitate care concură la formarea
profesională a asistenţilor sociali (Metode și tehnici de intervenție în asistența socială, Etica și
deontologia profesională, Asistenţa socială a persoanelor în dificultate ş.a.).
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Masterandul va fi capabil să demonstreze:
Coтpetenţe lа nivel de cunoaştere şi înţelegere:
• cunoaşterea teoriilor de bază în cercetarea socio-juridică, a principiilor metodologice în
cercetările socioumane empirice, metodelor de colectare a datelor, caracteristicile observaţiei
ştiinţifice, definirea şi caracteristicile interviului și chestionarului, nivelurile de măsurare şi
ореrаreа adecvată а lor;
• cunoaşterea surselor ştiinţifice de documentare privind tematica cursului;
• cunoașterea problemelor socio-juridice cu care se confruntă beneficiarii și a metodelor de
intervenție;
• cunoașterea tipurilor de anchetă.
Competenţe de aplicare:
• identificarea celor mai eficiente metode de colectare a datelor în cercetarea socio-juridică;
• identificarea formelor de rezistență a persoanei intervievate datorate mecanismelor de apărare
ale eului,

conducerea eficientă a discuţiei cu beneficiarii utilizând capacitatea de a asculta și
modalităţile de exprimare adecvată;
• formularea anchetei corespunzător problemelor socio-juridice cu care se confruntă beneficiarii
în cotidianul actual;
• prelucrarea informației colectate utilizând metodele statistice corespunzătoare.
Competenţe de iпtegrare:
• analizarea critică a informației colectate referitor la problemele socio-juridice a beneficiarului;
• proiectarea demersurilor din perspectiva socio-juridică;
• întreţinerea interviului prin reunirea abilităţilor şi principiilor specifice comunicării autentice
(flexibilitatea, centrarea, autenticitatea, increderea şi respectul);
• demonstrarea abilităţilor de a lucra cu „Forma rezumativă" a studiului de caz.
•

Finalităţi de studii
La finele cursului masterandul va fi capabil:
• Să identifice problemele socio-juridice cu care se confruntă beneficiarul;
• Să aplice metodele și tehnicile de colectare a datelor utilizând principiile metodologice în
cercetările socioumane empirice;
• Să formuleze combinat întrebările corespunzător scopului şi strategiei investigaţiei sociojuridice;
• Să aplice tehnica analizei de conţinut în analiza interviurilor, biografiilor sociale şi a
documentelor personale;
• Să completeze Raportul de interviu;
Precondiţii
Pentru studierea cursului Metodologia cercetării socio – juridice masterandul are nevoie să posede
limba de instruire și cunoştinţe în domeniul: Metode și tehnici de intervenție în asistența socială,
Etica și deontologia profesională, Asistenţa socială a persoanelor în dificultate ş.a., după cum și
deprinderi de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un referat, un proiect, un eseu, de a căuta şi
rezuma sursele bibliografice, de informare şi documentare, de organizare independentă a activităţii de
învăţare.
Unităţi de conţinut
1. Tema: Subiect, teorie și metodă în științele socio-juridice
2. Tema: Observaţia ca metodă de investigare calitativă în asistența socio-juridică
3. Tema: Interviul ca metodă de investigare calitativă în asistența socio-juridică
4. Tema: Studiul de caz ca metodă de investigare calitativă în asistența socio-juridică
5. Tema: Chestionarul - metodă cantitativă de cercetare în asistența socio-juridică
6. Tema: Prelucrarea statistică a datelor în cercetarea socio-juridică
Strategii de evaluare
Nota finală la cursul studiat este constituită din:
Evaluare formativă - două evaluări curente. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din cota

notei finale. Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
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