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Obiective 
Cursul are ca obiectiv principal familiarizarea studenților cu practicile folosite pentru colectarea datelor în 
sondajele de opinie publică. Pe parcursul semestrului vom discuta teme legate de designul chestionarului, 
erori care pot influența rezultatele sondajelor de opinie, modul de alegere a subiecților pentru cercetare, 
modul de colectare a datelor, analiza și raportarea pe baza datelor de sondaj. În urma lecturilor și 
cursurilor, abilitățile dobândite ar trebui să vă permită să evaluați calitatea datelor unui sondaj. Cursul este 
de ajutor și pentru cei care vor lucra cu date de sondaj și pune bazele cunoștințelor necesare pentru cei care 
vor să facă design de sondaje de opinie publică.  

Modalități de evaluare 
• 1 punct: Participarea activă la cursuri. Punctul se acordă pentru cei care au fost prezenți la cel puțin 

75% din cursuri. 
• 6 puncte: Pe parcursul semestrului veți dezvolta un proiect de cercetare, legând o întrebare de 

cercetare de alte elemente necesare designului unui sondaj de opinie: designul unui chestionar și a 
unui eșantion. Temele vă vor cere să argumentați, să contextualizați și să faceți legătura între aceste 
trei elemente ale unui proiect de cercetare. Maximul de  puncte pentru teme se poate acorda doar 
pentru temele predate la timp. Pentru fiecare zi de întârziere se scad 0,2 puncte.  

• 3 puncte: Un test grilă la finalul semestrului pe baza lecturilor obligatorii și informațiilor discutate 
la curs. Prezența la test este necesară pentru obținerea notei finale pentru curs. 

Standarde de integritate academică 
Studenții au obligația de a respecta standardele de integritate academică. Plagiatul, copiatul, 
înșelătoria, multipla utilizare a unui referat, recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la 
internet vor conduce la nepromovarea cursului.  
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Lecturi pentru curs: Selecții din: 

1. (POP) Jelke Bethlehem (2017): Understanding Public Opinion Polls, New York: Chapman and 
Hall/CRC. 

2. (MOE) Duane F. Alwin (2007): Margins of error : a study of reliability in survey measurement. 
Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience. 

3. (7RSS) Glenn Firebaugh (2008). Seven rules for social research. Princeton: Princeton University Press. 
4. Selecții din alte materiale care vor fi puse la dispoziție studenților pe parcursul semestrului. 

Planul Cursurilor 
Data  
8 octombrie Introducerea cursului 

7RSS, Chapter 1 – There Should be the Possibility of Surprise in Social Research 
15 octombrie Sondajele de opinie 

POP, Chapter 1 – About Polls 
Temă de predat pentru 22 octombrie: Întrebarea de cercetare (expunere, argumentare, contextualizare) 

22 octombrie Chestionarul 
POP, Chapter 3 – The Questionnaire 

29 octombrie Erori de măsurare în datele de sondaj 
MOE, Chapter 1—Measurement Errors in Surveys 

5 noiembrie Formularea întrebărilor de chestionar 
MOE, Chapter 7 – The Source and Content of Survey Questions 

12 noiembrie Moduri de colectare a datelor 
POP, Chapter 4 – Data Collection 

Temă de predat pentru 19 noiembrie: Chestionar, cu introducerea pentru respondenți, operaționalizarea 
conceptelor și argumentarea structurii și ordinii chestionarului. 

19 noiembrie Eșantionare 
POP, Chapter 5 – Sampling 

26 noiembrie Nonrăspunsuri 
POP, Chapter 7 – Nonresponse 

3 decembrie Sondaje online 
POP, Chapter 8 – Online Polls 

10 decembrie Sondaje electorale 
POP, Chapter 9 – Election Polls 

Temă de predat pentru 17 decembrie: Schema de eșantionare, discuție și argumentare. Integrarea celor 3 
elemente: întrebarea de cercetare, chestionar, schema de eșantionare 

17 decembrie Analiza datelor de sondaj 
POP, Chapter 10 – Analysis 

7 ianuarie Raportarea datelor de sondaj 
POP, Chapter 11 – Publication 

14 ianuarie Evaluarea datelor de sondaj, exemple de sondaje 
POP, Chapter 12 – A Checklist for Polls 

21 ianuarie Test Grilă 
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Platforma online a cursului – Coursesites by Blackboard 
Materialele pentru curs vor fi disponibile pe acestă platformă online pentru cursuri. Pentru a putea avea 
acces la materialele este necesară crearea unui cont pe platformă și înregistrarea ca student al acestui curs. 
Modalitatea de înregistrare: 
 

1. Accesați următorul link: https://bit.ly/2OvMs00 de acces pentru platforma Coursesites 
2. Completați formularul de pe pagina care se deschide pentru a deschide un cont pe platformă. Aveți 

grijă să rețineți numele de utilizator și parola. Vă vor fi necesare pentru accesarea platformei. 
3. După deschiderea contului vă vor fi prezentate câteva informații despre platforma Coursesites și veți 

putea accesa pagina cursului (Courses à TSOP (Tehnica Sondajelor de Opinie Publică) 

Dacă aveți probleme cu deschiderea contului și accesarea paginii cursului vă rog să mă anunțați prin e-mail 
la adresa: paula.tufis@gmail.com . 
 
 
 
 

 
 


