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Curriculum pentru Școala doctorală de sociologie, Universitatea din București 
 

Pregătirea doctoranzilor din primul an de studii în cadrul Școlii doctorale de sociologie, Universitatea din 

București, va fi asigurată prin: 

- Pregătire independentă prin module didactice de specialitate privind metodologia cercetării sociologice 

și autoratul științific; 

- Cursuri la zi, organizate pe două direcții tematice: 

o Cercetări sociologice contemporane, curs susținut de cercetători care desfășoară sau au finalizat 

recent proiecte de cercetare empirică. În cadrul acestei direcții vor fi discutate: desfășurarea 

proiectului de cercetare, pornind de la întrebări și ipoteze, cu reformulările pe care le suportă pe 

parcursul implementării proiectului; alegerea și ajustarea metodelor la realitățile concrete și 

resursele cercetării; obținerea datelor, analiza și interpretarea acestora în conformitate cu 

curentul teoretic și metodologic în care se înscrie proiectul; 

o Metodologia cercetării sociologice. Acest curs va urmări familiarizarea doctoranzilor cu abordări 

și metode recente în domeniul analizei datelor sociale, atât în tradiția calitativă de interpretare 

cât și în ceea ce privește metodele cantitative de analiză. Vor fi privilegiate prelegerile care 

accentuează infrastructura conceptuală a tehnicilor de analiză, afinitatea acestora cu diferite 

teorii sociale, pentru a deschide doctoranzilor noi orizonturi în proiectarea și analiza evidențelor 

empirice. Doctoranzii vor fi familiarizați cu resursele tehnice necesare implementării acestor 

metode – precum programe software specializate, organizarea socială a cercetării. Vor fi 

discutate punctele tari și punctele slabe („blind spots”) ale fiecărei abordări metodologice, 

discutând valoarea abordărilor multi-metodă („mixed methods”) și posibilitatea triangulării 

evidențelor empirice obținute prin metode diferite. 

În vederea evaluării doctoranzii vor realiza o lucrare științifică de tip eseu cu una dintre următoarele teme, la 

alegere:  1.       Comentarea  si dezvoltarea  unei  teme prezentate in cadrul prelegerilor, sau: 

  2.       Consideratii (teoretice / metodologic)  privind subiectul tezei  proprii  din perspectiva  teoriilor/ 

metodelor   învățate la curs. 



 
 

Anexă 
 
Curriculum-ul Școlii doctorale de sociologie,  2012-2013, semestrul I 
 

Săpt. Săpt. Cercetări sociologice 
Miercuri 

Metodologie 
Joi 

10/15 3 Deschidere 

10/22 4 Paula Tufiș (curs comun CSA): Limbajul analizelor 
de date cantitative 

Cosima Rughiniș: Întrebări și răspunsuri 

10/29 5 Paula Tufiș (curs comun CSA): Instrumentele 
analizelor de date cantitative (I): Frecvențe și 
tabele 

Cosima Rughiniș: Măsurarea sociologică 

10/05 6 16-18: Paula Tufiș (curs comun CSA): 
Instrumentele analizelor de date cantitative (II): 
Corelație și regresie simplă liniară 
18-20: Steve Cutler – Prelegere: In the countries 
of the old (Sala de consiliu) 

16-18: Kent Critchlow: Prelegere FSAS, Global 
socialization 
18-20: Discuții 

11/12 7 Paula Tufiș Puiu Lățea (profesor invitat): Biografia proiectului 
de cercetare 

11/19 8 Loc: Laboratorul Info 1 
16-18: Vasile Dâncu 
18-20: Ana Stăiculescu, Cercetarea biografică pe 
generații 

Loc: Laboratorul Info 1 
Lazăr Vlăsceanu, Relevanța teoretică a 
cunoașterii comune 

11/26 9 16-18: Vasile Dâncu 
18-20: Marian Preda: Sociologia timpului 

Lazăr Vlăsceanu, Un exercițiu metateoretic. 
Explicații sistemice si explicații individualiste 

12/03 10 Cosima Rughiniș: Cercetarea „Școala doctorală – 
o descriere sociologică” 

Paula Tufiș, 16-18: Stratificare socială și procese 
de realizare de status 

12/10 11 Dumitru Sandu: Cum redactam un bun raport de 
cercetare sociala 
 

Puiu Lățea (profesor invitat) 

12/17 12 Dumitru Sandu: Construcția și validarea 
tipologiilor sociale: analize în spatiile de atribute 
prin tabele de contingenta, ”elaborare” și 
regresie 
 

Paula Tufiș, 16-18: Descompunerea schimbărilor 
variabilelor în timp folosind serii de date de 
moment – efecte intra și inter-cohortă 
 

Vacanță    

01/07 13 Dumitru Sandu: Structurarea vieții cotidiene prin 
experiențe de migrație:  Romania in context 
regional european. Un exemplu de atelier de 
cercetare 
 

Laura Grunberg, 18-20, Argumente pentru o 
cercetare sensibilă la gen, sau: „De ce mi-aș 
geniza cercetarea?” 

01/15 14 Paula Tufiș, 16-18: Efecte de perioadă și de 
cohortă în evoluția credințelor de gen 

Ioan Pânzaru, 16-19, Actiuni cu sens si actiuni 
rationale 

 
 


