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Domeniul de licență: 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. Devianță și conformitate; 
16. Statistică socială. 

 
Competențe vizate: 
Capacitatea de a analiza și sintetiza informații sociale; 
Abilitatea de a identifica fenomene și procese sociale, 
precum și relațiile dintre ele; abilitatea de a utiliza 
instrumente specifice sociologiei, în abordarea unei 
probleme teoretice sau practice; capacitatea de a 
explica fenomene și procese sociale utilizând modelele 
teoretice; îmbunătățirea capacității de a investiga 
cauzele diferitelor fenomene, conflicte și mișcări 
sociale; capacitatea de a analiza date, de a identifica 
tendințe, de a interpreta rezultatele cercetărilor, 
înțelegerea situațiilor sociale și a posibilelor linii de 
evoluție; deprinderea tehnicilor de organizare și 
planificare; perfecționarea metodelor de comunicare în 
scris și orală de factură științifică; abilități privind 
managementul informației; capacitatea de a lua decizii 
și de a soluționa problema; discernământul necesar 
pentru evaluări și autoevaluări obiective; aptitudinea 

de a lucra în echipă; abilitatea de a colabora cu 
specialiști din alte domenii; disponibilitatea de a 
aprecia diversitatea și multiculturalitatea; 
disponibilitatea către dialog și transparență în acțiunile 
întreprinse, atitudine deontologică ireproșabilă; 
implicare responsabilă și competențe în activitatea 
curentă; spirit critic, solidaritate și asumarea 
responsabilității pentru faptele personale; abilități de 
cercetare sociologică utile în diagnoze organizaționale 
și teritoriale, studii de piață și comunicare publică; 
capacitatea de a proiecta și conduce cercetări pe teme 
sociale; coordonarea unor activități de analiză socială, 
comunicațională, politică și educațională; realizarea de 
studii și cercetări de fundamentare a activității specifice 
instituțiilor publice și private; deprinderea de a întocmi 
rapoarte și capacitatea de a propune soluții pentru 
îmbunătățirea problemelor constatate; capacitatea de a 
elabora și de a pune în practică politici și măsuri de 
redresare socială. 
 
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. 
 
COORDONATOR PROGRAM: 
  Lector dr.  Valerica CELMARE 

 
Relații suplimentare la datele de contact : 
 
Tel. :    +40 336 130 142 
Mobil:  +40 722 383 282/ Fax:      +40 236 468 061 


