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Competenţe şi abilităţi dobândite:
Competenţa profesională de sociolog este aceea de a concepe și realiza schimbări ale
entităților social-umane definite de clienți și angajatori care au nevoie de astfel de schimbări. Este
vorba despre o mare diversitate de schimbări, care adresează toate tipurile de entități socialumane, de la persoane şi categorii de persoane, publicuri şi grupuri umane, până la organizaţii
(firme, instituţii, organizaţii politice, organizaţii profesionale), comunităţi şi societăţi.
Scurtă descriere a programului de studii:
Pentru asigurarea succesului profesional al titularilor săi, programul de licență în sociologie
este fundamentat pe: i. competenţa în teoriile sociologice și în alte teorii ale domeniului socialuman; ii. abilitățile de cercetare ştiinţifică; iii. înțelegerea critică, capacitatea de problematizare
autonomă, autonomia intelectuală; iv. etica complexității; v. curajul profesional şi moral,
responsabilitatea civică.
Perspective după finalizarea studiilor:
Licenţa în sociologie generează pentru titularii ei „o întreagă lume de oportunităţi”
(American Sociological Association http://www.asanet.org/employment/careers.cfm). Între
profesiile lumii în care trăim, profesia de sociolog oferă baza de lansare pentru cea mai mare
diversitate de cariere. Atât pentru cariere ca salariat, cât și pentru cariere pe cont propriu. Atât
pentru cariere de expert, cât și pentru cariere în roluri de conducere.
Iată o selecţie de joburi reprezentative pentru această diversitate, joburi performate cu
succes de sociologi „fabricați” de facultatea noastră: producător TV, director de HRM & corporate
affairs, trainer, broker de asigurări, corespondent de presă, corporate communication specialist,
program manager, fotograf fotografie de artă, moderator cercetare calitativă, analist surse
deschise (în serviciile speciale), media relations officer (NATO), head of sales administration and
refinancing, consultant managerial.

