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METODE APLICATE DE CERCETARE SOCIALĂ
Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
APEL PENTRU ÎNSCRIERI

Organizată începând cu 1997, Școala de vară de metode aplicate de cercetare socială vă
propune și anul acesta o serie de cursuri de metodologia cercetării, adresate atât începătorilor,
cât și avansaților, susținute de o echipă de profesori și practicieni cu experiență națională și
internațională în domenii care presupun culegerea și analiza datelor sociale.
Având un caracter aplicat pronunțat, cursurile se adresează atât persoanelor care doresc să
dobândească aptitudini noi pentru piața muncii cât și masteranzilor, doctoranzilor sau
cercetătorilor. Programul are o componentă online, de șapte săptămâni, și o componentă
onsite, de o săptămână. Cursurile sunt predate interactiv, iar formatul lor vă va pune în contact
cu persoane care vă împărtășesc interesele de cercetare.
Fiind un program postuniversitar, el este adresat doar celor care au absolvit cu diplomă cel
puțin studiile universitare de licență.
Parcurgerea programului înseamnă dobândirea unui număr de 14 credite transferabile, care
pot fi utilizate conform Regulamentului de credite transferabile al UBB, conceput în baza
sistemului european de credite transferabile (ECTS).
Durata (online și onsite): 8 iulie – 26 august 2019
Cursuri onsite (str. Minerilor 85, clădirea FSPAC, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca): 15
iulie – 21 iulie 2019
Termen limită de înscriere: 4 iunie 2019 (inclusiv)
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Temele programului:

-

conceperea și implementarea designurilor de cercetare;
analiză de conținut și de discurs;
interviuri și focus grupuri;
tehnici de eșantionare;
introducere în statistică și analiza datelor;
realizarea de infografice;
baze de date relaționale; introducere în SQL;
analiză de rețea;
analiză multinivel;
analiză factorială;
modele de ecuații structurale (SEM);
analiza seriilor de timp;
analiza bayesiana;
limbaj natural;
machine learning.

Softuri prezentate:
- analiză de conținut: Voyant, Yoshikoder, Maxqda.
- analiză statistică: SPSS, R, AMOS, Stata, Eviews
- infografice: Tableau Public.
- baze de date relaționale: MySQL server, Workbench.
Pentru absolvirea programului, cursanții trebuie să promoveze 75% dintre cursuri.
Taxa de participare: 1500 de lei (externi).
1000 de lei (UBB)
La cererea cursantilor poate fi oferit ajutor pentru cazare.
Pentru înscriere sau pentru informații suplimentare vă rugăm să scrieți la adresa
sorana.constantinescu@fspac.ro

