
Sociologia sănătății 

Denumirea disciplinei Sociologia sănătății 

Tipul  Obligatorie 

Anul de studii II 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Alina Ferdohleb 

Locația  Blocul de studii IV, str. Ștefan cel Mare 194B 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

 

Cunoștințe de bază în disciplinele conexe precum: fiziopatologia, 

farmacologia, psihologia, etica, medicina internă 

Competențe: digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele electronice și 

aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de comunicare și lucru în 

echipă. 

Misiunea disciplinei Formarea unei baze teoretice temeinice privind problemele sociologiei 

sănătății, dar și dezvoltarea abilităților practice și atitudinale privind 

identificarea nevoilor de sănătate a populației, evaluarea, prevenirea și 

controlul maladiilor, utilizarea rațională a resurselor pentru rezolvarea 

problemelor de sănătate publică. 

Tematica prezentată 

 

Viaţa socială şi structura socială. Teorii ale cauzării bolii, factorii 

determinanți sociali ai sănătății și bolilor; Metode de cercetare 

sociologică, măsurarea rezultatelor sănătății, design articolelor de 

cercetare sociologică; Instituțiile sociale: rolul şi locul lor în 

organizarea societăți. Asistență informală de sănătate;  

Comportamentul social; Societate și schimbarea modelelor de boală, 

perspective istorice și trans-regionale; Sociologia urban-rurală. 

Sociologia sărăciei /grupelor vulnerabile - inegalitate și sănătate. 

Structura socială și sănătatea-sex, vârstă și etnie; Comportamentul de 

sănătate și comportamentul bolii, cazul bolilor cronice. Medicalizare. 

Devianță, rol bolnav, anomie și stigmatizare;  Sociologia familiei şi a 

educaţiei. 

Finalități de studiu 

 
• Să identifice și să descrie particularitățile sociologiei sănătății,  

•  Să descrie determinanții sănătății;  

• Să clasifice indicatorii de măsurare a sănătății populației;  

• Să aplice diverși indicatori pentru măsurarea problemelor la nivel de 

comunitate / civic; 

• Să integreze cunoștințele obținute la tema respectivă în scopul 

prelucrării corecte a datelor cantitative obținute ca urmare a 

activităților medicale și științifice. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să identifice metode de cercetare sociologică, măsurarea 

rezultatelor sănătății, design articolelor de cercetare sociologică; 

• să consemneze şi să stabilească comportamentul social; 

• să poată analiza corect comportamentul de sănătate și 

comportamentul bolii, cazul bolilor cronice. Medicalizare. Devianță, 

rol bolnav, anomie și stigmatizare; 

• să utilizeze diverse studii de caz: mortalitate, morbiditate și 

capacitatea redusă / dizabilitate în Republica Moldova și alte țări din 

regiunea Europeană estică din perspectiva sociologică; 

• să știe despre particularitățile instituțiilor sociale: rolul şi locul lor 

în organizarea societății. Asistență informală de sănătate. 

 

Forma de evaluare Examen 

 

 


