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I. Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra: Ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială
Domeniul general de studiu: Ştiinţe ale comunicării şi informaţionale
Domeniul de formare profesională la ciclul I: Ştiinţe ale comunicării şi informării
Denumirea specialităţii: Jurnalism
Statutul: unitate de curs
Administrarea unităţii de curs:
studii cu frecvenţă la zi
Codul

unităţii

curs

de Credite

Total

Repartizarea orelor

ECTS

ore

Curs

Sem.

3

90

30

15

Lab.

L.
ind.
45

Forma de Limba

de

evaluare

predare

Examen

Româna

combinat

II. Informaţii referitoare la cadrul didactic:
Numele, prenumele titularului cursului: Gheorghe Neagu
Gradul ştiinţific: doctor în istorie
Tel.: 069224522
e-mail: neagu.gheorghe@gmail.com
III. Integrarea cursului în programul de studii
Cursul de sociologi mass-media este prevăzut în planurile de învăţământ pentru studenţii anului
III de la specialitatea „Jurnalism". Este o disciplină ce-şi propune drept scop să familiarizeze studenţii cu
teoria generală a vieţii sociale din perspectiva problemelor fundamentale actuale ale sistemului massmedia şi esenţa metodologiei cercetărilor sociologice a comunicării de masă.
Cursul este conceput în calitate de „sociologie reflexivă", adică acel tip de sociologie care este
profesională şi publică, nu doar academică şi informativă, deschisă şi constructivă, nu doar
autoreferenţială, bazată pe opţiunea transferului critic şi sistematic al cunoaşterii sociologice în spaţiul
public al acţiunilor individuale şi sociale.
În acelaşi timp, ne-am străduit să oferim temeiuri pentru stabilirea unor relaţii cît mai armonioase
şi mai productive între cunoaşterea sociologică şi cunoaşterea din alte ştiinţe sociale, în special cea din
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„Mass-media şi opinia publică”, „Politologie”. Împrumutînd experienţa unui colectiv de autori1, am
conceput fiecare curs ca o „micromonografie" a domeniului analizat, prezentînd teoriile reprezentative şi
metodologice de cercetare cel mai adesea utilizate, sintetizînd teoriile şi enunţurile esenţiale, prezentînd
bibliografii reprezentative şi întrebări pentru continuarea reflecţiei personale. Studentului nu i se prezintă
doar informaţii, ci el este invitat să participe la construcţia profesională a sociologiei domeniului analizat
şi chiar să contextualizeze reflexiv cunoaşterea deschisă unei viitoare dezvoltări.
Cursul are drept obiectiv formarea la studenţi a unei atitudini creatoare faţă de tehnologiile
muncii intelectuale, formarea deprinderilor de relaţionare socială, de lucru în echipă, în special, prin
intermediul efectuării investigaţiilor empirice sociologice în domeniul mass-media.
Concomitent, cursul va contribui la îmbunătăţirea procesului de elaborare a tezelor de licenţă,
la formarea responsabilităţii profesionale a viitorilor jurnalişti în procesul elaborării dimensiunilor
praxiologice ale activităţii.
Studenţii trebuie să cunoască la perfecţie subiectele abordate în cadrul acestei discipline de
studii pentru a utiliza cunoştinţele şi deprinderile dobândite în procesul adoptării unor decizii în
condiţiile schimbărilor sociale rapide. În acest context specificăm că încercăm să propunem o
sociologie mass-media ce se vrea profesională în construcţie, publică prin consecinţe şi individualizată
în receptare.
Însuşirea temeinică a cursului de sociologia mass-media facilitează sesizarea adecvată a altor
discipline, creează premise favorabile pentru realizarea unor investigaţii cu caracter inter şi
multidisciplinar în domeniul mass-media.

IV. Competenţe prealabile:
- să cunoască sistemul mass-media;
- să cunoască principale teorii şi paradigme ale sistemului mass-media;
- să cunoască metodologia investigaţiilor jurnalistice;
- să deţină capacitatea de interpretare a unui text social;
- să deţină capacitatea de evaluare adecvată a evenimentelor social-politice, economice,
ideologice, culturale;
- să deţină capacitate de sinteză a activităţilor publice într-un cadru social concret.

1

Sociologie. Volum coordonat de Lazăr Văsceanu. Iaşi: Polirom, 2011.
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V. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
1. Competenţe la nivel de cunoaştere
La nivel de cunoaştere şi înţelegere studentul trebuie:
- să cunoască conceptele de bază cu privire la structura şi dinamica societăţii;
- să caracterizeze etapele principale de dezvoltare, paradigmele principale cu care operează
sociologia generală şi proiectarea acestora în sociologia mass-media;
- să cunoască legităţile evoluţiei societăţii omeneşti;
- să elucideze modele de analiză a societăţii;
- să identifice dimensiunile abordării sociologice a componentelor sistemului social, în special a
subsistemului mass-media;
- să cunoască mecanismele determinante ale evoluţiei societăţii;
- să identifice particularităţile societăţii moldoveneşti.
- să determine specificul metodologiei sociologice, coraportul ei cu alte ştiinţe, în special cu „
- să identifice dimensiunile abordării sociologice a problematicii mass-media.
- să cunoască etapele principale de dezvoltare, conceptele şi paradigmele principale cu care
operează sociologia;
- să identifice dimensiunile abordării sociologice a mass-media;
- să cunoască regulilor de utilizare a metodelor şi tehnicilor adecvate cercetărilor empirice în
domeniul mass-media;
2. Competenţe la nivel de înţelegere şi aplicare:
- să explice esenţa conceptelor cu privire la realitatea socială ;
- să structureze într-un discurs cunoştinţelor despre un segment, proces social;
- să selecteze şi să analize materialelor provenite din diferite surse;
- să analizeze structurarea unei realităţi sociale, în special, referitoare la sistemul mass-media;
- să identifice diferenţele dintre două sau mai multe interpretări date unei realităţi sociale;
- să distingă corect limbajul sociologieimass-media;
- să determine locul şi importanţa diferitelor evenimente din Republica Moldova în contextul
comunităţii internaţionale;
- să demonstreze elemente de creativitate în investigaţia ştiinţifică;
- să modeleze anumite manifestări ale vieţii sociale;
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- să manifeste interes pentru calitatea vieţii sociale, pentru cooperare şi echilibru; să manifeste o
poziţie socială activă în procesul schimbărilor;
- să manifeste respect pentru valorile general-umane;
- să înţeleagă importanţa angajării în viaţa socială;
- să utilizeze metodele şi tehnicile adecvate problematicii diverse a metodologiei sociologice ,
- să elaboreze proiecte de cercetare sociologică a diverselor probleme sociale;
- să analizeze datele investigaţiilor sociologice empirice şi să formuleze proiecte de
eficientizare a componentelor sistemului mass-media;

la nivel de integrare:
- să consolideze capacităţile de efectuare a cercetărilor ştiinţifice în diverse domenii ale
sociologiei mass-media;
- să dezvolte capacităţile de identificare a importanţei crescînde a sociologiei în activitatea
jurnalistului;
- să consolideze abilităţile de proiectare a dezvoltării sociologiei mass-media în contextul
integrării europene.
- să evalueze şi să iniţieze propuneri în direcţia diminuării conflictelor sociale;
- să efectueze modelări în diverse domenii ale vieţii sociale;
- să evalueze importanţa crescîndă a sociologiei în dezvoltarea sistemului mass-media;
- să identifice perspectivele dezvoltării sociologiei mass-media în contextul integrării europene.
- să identifice discrepanţele, nepotrivirile ce există între diverse paradigme metodologice;
- să efectueze cercetări în diverse domenii ale sociologiei mass-media;
- să stabilească corelaţia dintre metodologia sociologică şi metodologia cercetărilor în ştiinţele
comunicării;
- să aprecieze importanţa cunoaşterii sociologiei în formarea unui viitor journalist;
- să-şi poate argumenta opiniile proprii şi întreţine o discuţie, manifestând competenţă,
consecvenţă, formulare şi exigenţă logică.

VI. Finalităţile cursului:
-

la finele unităţii de curs se estimează că studentul va fi capabila să conceapă societatea
ca un întreg funcţional, în cadrul căruia toate componentele interacţionează şi se
ajustează reciproc;

-

va fi capabil să identifice locul şi funcţiile subsistemului mass-media în cadrul sistemului
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social global, a multiplelor relaţii de intercondiţionare dintre subsistemul mass-media şi
celelalte componente ale vieţii sociale;
-

va fi capabil să demonstreze importanţa sociologiei mass-media în contextul integrării
europene a Republicii Moldova în sistemul valoric comunitar;

-

va fi capabil să utilizeze metodele şi tehnicile de cercetare ştiinţifică a realităţii sociale a
mass-media;

-

va demonstra eficienţa modului de învăţare prin intermediul unui proiect de cercetare în
domeniul sociologiei mass-media;

-

va demonstra cunoaşterea temeinică a realităţii sociale a mass-media prin capacitatea de a
realiza analize critice ale raportului dintre subsistemul mass-media şi sistemul societal;

-

va conştientiza necesitatea de a se raporta permanent la contextul social atunci cînd se
pune problema înţelegerii genezei problemelor sociale cu care se confruntă mass-media şi
jurnaliştii şi aplicarea corecte a principiilor metodologice de soluţionare a acestora..

VII. Calendarul de desfăşurare a cursului (secţia cu frecvenţă la zi)
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs / prelegeri
№

Tema

1.
2.

Sociologia ca ştiinţă socială
Orientări în sociologia contemporană

Nr.
ore
2
4

4.

Paradigmele sociologiei mass-media

2

5.

Societatea în schimbare. Rolul mijloacelor de informare în masă în edificarea 4

de

societăţii informaţionale
6.

Structura socială, stratificare şi mobilitate socială

4

7.
8.

Comunităţi umane, instituţii şi organizaţii sociale
Socializare şi control social

4
4

9.

Metodologia sociologiei mass-media
Total

6
30

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar
№

Tema

1.

Sociologia generală şi de ramură. Sociologia mass-media

Nr.
ore
2

2.

Perspective teoretice şi paradigme în sociologia mass-media

2

3

Sistemul social. Evoluţia sistemului mass-media în contextul schimbărilor 4

De
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4.
5.
6.

sociale.
Comunicare în grupuri şi organizaţii
Socializare mediatică
Metodologia sociologiei mass-media

2
2
3

Total

15

VIII. Conţinuturi
Tema nr.1. Ce este sociologia ?
1. Contextul apariţiei sociologiei ca ştiinţă .
2. Obiectul şi problematica sociologiei.
3. Sociologia şi sistemul ştiinţelor.
4. Sociologia generală şi de ramură.
5. Obiectul de studiu şi problematica sociologiei mass-media.
6. Funcţiile sociologiei mass-media.
7. Sociologie şi jurnalism. Importanţa gîndirii sociologice pentru jurnalist.
Tema nr. 2. Orientări în sociologia contemporană
1. Caracteristici definitorii ale sociologiei clasice.
2.Cauzele diversităţii gîndirii sociologice contemporane.
3.Orientări în sociologia contemporană: paradigma funcţionalistă; teoria conflictului; sociologia
interacţionistă
Tema nr. 3. Paradigmele sociologiei mass-media
1.

Padadigma lui Lasswell

2.

Modelul Lazarsfeld-Katz

3.

Modelul funcţionalist şi modelul sistemic în sociologia mass-media

Tema nr. 4. Societatea în schimbare. Rolul mass-mediei în edificarea societăţii informaţionale
1. Conceptul de societate
2. Tipurile de societăţi: societăţi tradiţionale; societăţi industriale; societăţi postindustriale.
3. Particularităţile fundamentale ale societăţii moldoveneşti.
4. Conceptul de sistem social. Abordarea sistemică a societăţii.
5. Modelul sistemic în abordarea mass-media.
6. Societatea de masă şi teoria efectelor directe.
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7. Teoria efectelor limitate.
8. Funcţia de agendă. Modele teoretice.
9. Noile tehnologii de informare şi comunicare
10. Subsistemul mass-media din Republica Moldova în contextul schimbărilor sociale.

Tema nr. 5. Stratificare şi mobilitate socială
1. Structura socială. Statusul social. Rolul social
2. Stratificarea socială.
3. Mobilitatea socială.
Tema nr.6. Grupuri şi organizaţii. Comunicarea în grupuri şi organizaţii
1.Conceptul de grup social.
2. Tipologia grupurilor sociale.
3. Instituţii şi organizaţii.
4. Comunicarea în grupuri şi organizaţii.
Tema nr. 7. Socializare şi control social.
1.Procesul de socializare.
2. Rolul mass-media în socializarea indivizilor.
3. Controlul social.

Tema nr. 8. Metodologia sociologiei mass-media
1.Regulile principale ale investigaţiilor sociologice empirice.
2. Etapele investigaţiei sociologice empirice.
3. tehnici de cercetare utilizate în sociologia mass-media.

IX. Activităţi de lucru individual:
Nr.

Sarcini pentru învăţămînt cu frecvenţă la zi

1.

Obiectul de studiu şi problematica sociologiei
- să sesizeze specificitatea sociologiei;

Nr.
ore
5

de

- să definească obiectul de studiu şi problematica sociologiei generale şi
sociologiei de ramură
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- să definească obiectul de studiu al sociologiei mass-media;
- să identifice unghiul de vedere specific al sociologiei mass/media în
cercetarea acestui subsistem social;
- să identifice domeniile de cercetare ale sociologiei mass-media;
- să delimiteze dimensiunile sociologiei mass-media de ştiinţele comunicării
în general;
- să descrie funcţiile sociologiei mass-media;
- să sesizeze principalele probleme sociale care pot fi soluţionate şi cu
aportul investigaţiilor empirice de factură sociologică;
-să determine locul sociologiei mass-media în formarea profesională iniţială
şi continuă.
2.

- cunoască factorii care generează caracterul multi-pluriparadigmal al 6
sociologiei;
- să demonstrează importanţa paradigmelor sociologiei clasice în sesizarea
principalelor orientări în sociologia contemporană;
- să identifice specificul paradigmei structural-funcţionaliste în analiza
realităţii sociale;
- să elucideze esenţa teoriei conflictului social în tratarea manifestărilor
sociale;
- să sesizeze esenţa paradigmei interacţionist-simbolice în analiza socialului;
-

să

demonstreze

importanţa

euristică

a

paradigmelor

sociologiei

contemporane pentru analiza sistemului mass-media.
3

- să identifice manifestările paradigmelor sus – menţionate în teoriile şi 5
paradigmele cu care operează sociologia mass-media;
- să demonstreze rolul teoriei lui

Lasswell în constituirea sociologiei

mass-media;
- să sesizeze esenţa paradigmei lui Newcomb;
- să elucideze esenţa modelului Lazarsfeld-Katz;
- să identifice particularităţile aplicării paradigmei funcţionaliste în analiza
mass-media;
- să demonstreze avantajele aplicării modelului sistemic în tratarea massmedia;
- să identifice limitele fiecărei paradigme în abordarea sistemului mass10

media.
4

- să identifice caracteristicile specifice societăţii;
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- să cunoască trăsăturile specifice societăţilor tradiţionale;
- să elucideze principiile societăţii industriale;
- să elucideze particularităţile societăţii postindustriale;
- să identifice particularităţile definitorii ale societăţii moldoveneşti;
- să identifice caracteristicile definitorii ale sistemului social;
- să aplice modelul sistemic în analiza mass-media;
- să demonstreze rolul mass-media în edificarea societăţii informaţionale;
- să sesizeze interdependenţa dintre evoluţia societăţii şi modificarea
sistemului mass-media;
- să elaboreze un eseu cu genericul „Particularităţile societăţii moldoveneşti
şi reflectarea acestora în sistemul mass-media”;
- să identice intercondiţionarea dintre evoluţia societăţii şi evoluţia modelelor
teoretice de analiză a mass-media;
- să analizeze studiile sociologice empirice asupra sistemului mass-media din
Republica Moldova: 1.

5

- să definească noţiunea de structură socială din diverse perspective;

5

- să sesizeze rolul structurii sociale în funcţionarea sistemelor sociale;
- să clasifice statusele sociale exercitate de către indivizi;
- să explice procesul de falsificare a statuselor;
- să definească rolurile sociale, aferente statuselor;
- să identifice tipurile de conflicte de rol;
- să argumenteze rolul principal al inegalităţii sociale în procesul de
stratificare socială;
- să identifice caracteristicele definitorii ale stratificării sociale ale societăţilor
occidentale;
- să sesizeze rolul straturilor de mijloc în funcţionarea societăţii;
- să identifice particularităţile stratificării societăţii moldoveneşti;
- să definească noţiunea de mobilitate socială;
- să identifice particularităţile mobilităţii sociale în Republica Moldova în
perioada 1991-2014;
- să caracterizeze rolul mass-media în consolidarea echilibrului societăţii
moldoveneşti.
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6.

- să definească noţiunea de grup social;

6

- să identifice criteriile, în baza cărora are loc tipizarea grupurilor sociale;
- să identifice caracteristicile-cheie ale principalelor tipuri de grupuri sociale;
- să definească noţiunea de instituţie socială;
- să identifice condiţiile de care depinde eficienţa activităţii instituţiilor
sociale;
- să determine caracteristicile specifice ale comunicării în grupuri şi
organizaţii;
- să identifice caracteristicile specifice ale jurnaliştilor în calitate de grup
social.

7.

- să definească procesul de socializare;

6

- să descrie tipurile de socializare;
- să elucideze rolul mass-media în socializarea tineretului;
- să definească noţiunea de control social;
- să identifice tipurile de control social;
- să elucideze rolul mass-media în internalizarea normelor sociale, momentcheie în consolidarea auto-controlului.

8

- să definească conceptele cu care operează metodologia sociologică;

6

- să sesizeze regulile principale care trebuie respectate în procesul efectuării
investigaţiilor empirice;
- să caracterizeze etapele investigaţiilor sociologice empirice;
- să elucideze tehnicile principale utilizate în cercetările sociologiei massmedia;
- să elaboreze un proiect de investigaţiei în domeniul sociologiei mass-media.
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X. Evaluarea finală

Evaluarea finală va avea un caracter combinat. Studenţii urmeazăsă refelexeze asupra a
două subiecte de natură teoretică şi să susţină un proiect de cercetare sociologică axat ne nevoile
sistemului mass-media. Proiectul trebuie să includă argumentarea metodelor, tehnicilor,
procedeelor şi insrtumentelor aplicate, pe baza principalelor paradigme şi teorii sociologice
însuţite.
La evaluarea finală aprecierile semestriale vor avea o pndere de 60% din nota finală.
În timpul examenului studenţii vor avea dreptul să folosească proiectul investigaţiei în
formă sriptică sau electronică.

XI. Tematica proiectelor de cercetare
1. Rolul mass-media în realizarea incluziunii sociale a grupurilor marginalizate;
2. Calitatea formării profesionale a studenţilor de la specialitatea „Jurnalism”;
3. Gradul de încredere al populaţiei în activitatea mass-media ;
4. Transparenţa şi etica deontologică în sistemul mass-media ;
5. Statutul social al jurnaliştilor în Republica Moldova
6. Atitudinile şi opiniile jurnaliştilor despre relaţiile dintre presă şi putere.
7. Accesul jurnaliştilor la informaţie în Republica Moldova.
8. Inegalitatea informaţională din mediul rural.
9. Inegalitatea informaţională din mediul urban.
10. Dependenţa financiară şi ideologică a presei din Republica Moldova/Libertatea presei în
Republica Moldova.
11. Rolul presei electronice în socializarea adolescenţilor.
12. Mass-media şi etiologia comportamentului violent.
13. Presa din Republica Moldova – a patra putere în stat?
14. Portretul sociologic al mass-media locală.
15. Reducerea numărului de cititori în mediul rural.
16. Calitatea studiilor la facultăţile de jurnalism din Republica Moldova.
17. Managementul instituţiilor mass-media.
18. Comunicarea interculturală în mun. Bălţi;
19. Capacităţile de percepţie ale audienţei în societatea moldovenească.
20. Interesele publicului şi politicile editoriale ale televiziunii publice.
21. Violenţa televizuală şi comportamentul adolescenţilor
]
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