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Obiective 
Cursul are ca obiectiv principal familiarizarea studenților cu practicile folosite pentru colectarea și analiza 
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 interpretarea datelor de sondaj.  

Modalități de evaluare 
• 10%: Participare activă la curs. Teme cu câteva întrebări de rezolvat înainte de curs și de discutat în 

grupuri mici cu colegii în cadrul cursului. Pregătiți o întrebare din lecturile obligatorii pentru 
săptămâna respectivă și transmiteți-o prin chat (Zoom) la sfârșitul cursului. Întrebarea poate fi 
despre orice a rămas neclar în textul de citit sau o întrebare la care vi se pare interesant sau util de 
răspuns (Prima parte a semestrului). 

• 60%: Proiect final. Pentru proiectul final veți face designul pentru un sondaj conținând o serie de 
întrebări pentru a măsura caracteristici socio-demografice, plus încă 10 întrebări de chestionar care 
să vă ajute să răspundeți la o întrebare de cercetare pe care o propuneți. Veți discuta propunerea 
voastră de chestionar cu trei dintre colegi, reformulând și îmbunătățind chestionarul pe baza 
discuțiilor și feedback-ului colegilor. Discuția primei variante de chestionar va avea loc la jumătatea 
semestrului. La finalul semestrului, proiectul vostru va trebui să includă o justificare a întrebărilor 
pe care le includeți, folosind un model teoretic pentru chestionar și o justificare a ordinii și 
formulării întrebărilor, conform principiilor de design de chestionar pe care le vom discuta în prima 
jumătate a semestrului și un sumar al discuției și comentariilor primite de la colegi pe marginea 
chestionarului. 

• 30%: 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. Dacă nu sunteți siguri ce anume constituie o 

încălcare a regulilor de integritate academică, puteți consulta resursele disponibile aici: 

https://english.la.psu.edu/undergraduate/plagiarism-policy/. Studenții cu lucrări sau teme plagiate 

primesc nota unu pentru curs.  

 
  



 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
U N I V E R S I T A T E A  D I N  B U C U R E Ș T I  

 
Lecturi pentru curs (disponibile pe Moodle): Selecții din: 

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

2. Krosnick and Presser (2010). Question and Questionnaire Design. In: Handbook of Survey Research 
(2nd Edition), Edited by P. Marsden and J. Wright. Bingley: Emerald Group Publishing, pp 264-300  

3. Tufiș, P.A. (2020). The Language of Causal Models. A Guide for Graduate Students in the Social 
Sciences on Causal Diagrams and Structural Equation Modeling. Unpublished manuscript.  
Selecții din alte materiale care vor fi puse la dispoziție studenților pe parcursul semestrului. 
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Calendar 
Data  Teme Întrebări 
5 octombrie Introducerea cursului   
12 octombrie Sondajele de opinie. De citit: POP, Chapter 1 – About Polls   
19 octombrie Chestionarul. De citit: POP, Chapter 3 – The Questionnaire T1 Q1 
26 octombrie Formularea întrebărilor de chestionar. De citit: Krosnick and Presser (2010). Question and Questionnaire Design. In: Handbook of 

Survey Research (2nd Edition), Edited by P. Marsden and J. Wright. Bingley: Emerald Group Publishing, pp 264-300 
T2 Q2 

2 noiembrie Moduri de colectare a datelor. De citit: POP, Chapter 4 – Data Collection T3 Q3 
9 noiembrie Eșantionare (curs asincron). De citit: POP, Chapter 5 – Sampling T4 Q4 
16 noiembrie Nonrăspunsuri. De citit: POP, Chapter 7 – Nonresponse T5 Q5 
23 noiembrie Prima variantă a chestionarului de predat 

Discuție a propunerilor de chestionar 
  

7 decembrie Temele 1-5 de predat 
Analiza datelor de sondaj (asincron). De citit: The Language of Causal Models, pp.2-24 
Tutorial SPSS  

  

14 decembrie Analiza datelor de sondaj (asincron). De citit: The Language of Causal Models, pp.25-51 
Tutorial SPSS  

  

21 decembrie  Analiza datelor de sondaj (asincron) 
Tutorial SPSS 

  

 Vacanță   
4 ianuarie  Analiza datelor de sondaj (asincron). De citit: The Language of Causal Models, pp.51-71 

Tutorial SPSS  
 

  

11 ianuarie Ultima întâlnire sincron pe Zoom. Q&A pe marginea proiectelor și a pregătirii pentru testul grilă   
18 ianuarie Test Grilă   
25 ianuarie Predare, Proiect final   

 


