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PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ 
 

SOCIOLOGIE 
 
Durată:  560 de ore 
Număr total de credite: 120 
Formă de învățământ: cu frecvență 

 
TEMATICĂ: 

1. Statutul de știință al sociologiei; 
2. Istoria sociologiei; 
3. Metodologia cercetării sociologice: etapele 
investigației, metode de cercetare; 
4. Metodologia cercetării sociologice: tehnici și 
instrumente de cercetare;  
5. Etică și deontologie profesională; 
6. Organizarea socială: structura socială; 
7. Organizarea socială: stratificarea socială; 
8. Sociologia organizațiilor; 
9. Autoritate și putere: putere politică, tipuri de 
autoritate, tipuri de guvernare; 
10. Autoritate și putere: societatea civilă, 
societatea democratică, pluralism, opinia publică, 
comportament politic; 
11. Metodica predării sociologiei; 
12. Sociologia comunicării, opiniei publice și 
mass-media; 
13. Socializarea: rolul socializării, teorii ale 
socializării; 
14. Socializarea: tipuri de socializare, agenți de 
socializare; 
15. Deviantă și conformitate; 
16. Statistică socială. 
 
Unități de competență generale 
C1. Proiectarea și realizarea de cercetări 
sociologice (culegere, prelucrare și analiză de date 
sociale) în organizații și comunități, cercetări 
culturale, studii de piață etc.; C2. Identificarea, 
analiza (explicarea) și soluționarea de probleme și 
conflicte sociale în organizații și comunități; C3. 
Diagnoza problemelor sociale/sociologice și 
analiza și aplicarea de politici publice şi sociale; 
C4. Gestionarea sistemelor de date sociale; C5. 
Consiliere profesională şi de integrare socială; C6. 
Analiza comunicării sociale. 
Competențe transversale:  
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, 
eficientă, de punctualitate și răspundere personală 
față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a 
valorilor codului de etică profesională. CT2. 
Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a 
capacităților empatice de comunicare 
interpersonală și de asumare de roluri specifice în 
cadrul muncii în echipă. CT3. Utilizarea eficientă a 
surselor informaționale și a resurselor de 

comunicare și formare profesională asistată 
(portaluri Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât 
in limba romană, cât și într-o limba de circulație 
internațională. 
 
Programele de conversie profesională au ca 
finalitate dobândirea de către cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar de noi 
competențe pentru noi specializări și/sau 
ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele 
ocupate în baza formării inițiale. Absolvenților 
programului de conversie profesională care au 
promovat inclusiv examenul de absolvire li se 
eliberează, de către Universitatea ,,Dunărea de 
Jos” din Galați, diploma de conversie profesională, 
însoțită de suplimentul la diplomă. Diploma de 
conversie profesională conferă titularului dreptul 
de a ocupa posturi didactice/catedre în 
învățământul preuniversitar în concordanță cu 
noua specializare. Cadrele didactice care 
finalizează programe de conversie profesională 
după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii 
universitare de licență se încadrează numai în 
învățământul preșcolar și preuniversitar 
obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire 
practică. Cadrele didactice care finalizează 
programe de conversie profesională după 
finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii 
universitare de master se pot încadra la orice 
nivel al învățământului preuniversitar. 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție 
de solicitări și întrunirea numărului necesar 
formării unei grupe. 
 
COORDONATOR PROGRAM 
Prof. univ. dr. Ion CORDONEANU 
e-mail: Ion.Cordoneanu@ugal.ro 
 
Relații suplimentare la datele de contact : 
Tel. +40 336 130 142 
Fax  +40 236 468 061 
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