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Nr. credite transferabile 2 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Dan BODESCU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 În cadrul cursurilor sunt urmarite obiectivele: evoluţia ruralului românesc în trecut, 

prezent şi viitor în acord cu evoluţia europeană şi globală a economiei şi societăţii; indicatorii 

care definesc locul si rolul spaţiului rural in cadrul economiei naţionale; metode de cercetare 

sociologică în spaţiul rural. 

 La lucrările practice răspund următoarelor obiective: cunoaşterea indicatorilor ce definesc 

locul si rolul spaţiului rural in cadrul economiei naţionale; explicarea indicatorilor ce definesc 

locul si rolul spaţiului rural in cadrul economiei naţionale  şi utilizarea metodele de cercetare 

sociologică în spaţiul rural. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Sociologie rurală, concept şi sferă de activitate 

Funcţiile sociologiei şi obiectivele de viitor ale sociologiei româneşti 

Gândirea sociologică din România. 

Caracteristicile ruralului modern şi viitorul acestuia 

Evoluţia principalilor indicatori demografici ai populaţiei rurale comparativ cu media naţională 

Prognoza evoluţiei populaţiei rurale şi structura socio-profesională a populaţiei rurale din 

România 

Metode de cercetare sociologică în spaţiul rural 

 

Lucrări practice 

. Definirea ruralului şi a ţărănimii 

  Evoluţia istorică a satului românesc  

  Caracteristicile ruralului modern şi viitorul acestuia  

  Ancheta sociologică  

 Chestionarul sociologic  

 Interviul sociologic  

 Documentarea şi observaţia sociologică  

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Colocviu Evaluare în scris 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Şef lucrări dr. Dan BODESCU 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407517, fax: 0040 232 219175  

E-mail: dbodescu@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


