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Curs Seminar Laborator 

150 40 110 30 10 0 E 5 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Prin dinamica populaţiei se înţelege totalitatea modificărilor ce determină numărul populaţiei, 

structura şi răspândirea populaţiei unui teritoriu, într-un anumit interval de timp, ca urmare a 

naşterilor, a deceselor, a imigrărilor şi emigrărilor. Anume prin aceste trăsături, orice comunitate umană se 

defineşte, din punct de vedere cantitativ şi structural. Există, aşadar, datorită acestor două trăsături, un 

proces continuu de transformare, de modificare, fiecare an înregistrând noi generaţii, în timp ce 

generaţiile existente se reduc ca urmare a mortalităţii. Acest proces permanent de împrospătare, de 

regenerare poartă denumirea de mişcare naturală. Astfel, într-un context logic, cursul ”Dinamica 

populaţiei în condiţiile globalizării” face parte din pachetul de discipline fundamentale ale specializării 

în domeniul Globalizării și se predă studenților ciclului II studii superioare de masterat.  În procesul de 

studii, masteranzii vor însuși cunoştinţe în domeniul dinamicii populației în condițiile globalizării, îşi 

vor dezvolta aptitudinile lor de a înţelege, explica sistemul informativ demografic, structura populaţiei, 

efectivul şi repartizarea teritorială a acesteia, îmbătrânirea populației și tranziția demografică. De 

asemenea, masternazii îşi vor forma competenţe de analiză a fenomenelor şi proceselor demografice, 

atât din perspectiva analizei demografiei pure, cât şi din cea sociologică și economică.  

  

  Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

  Competențe transversale: 

- Încurajarea unor comportamente de afirmare responsabilă a propriilor concepţii, filtrate prin 

intermediul cunoştinţelor dobândite şi a valorilor promovate. 

- Promovarea unei atitudini totodată combativă în apărarea ideilor proprii şi tolerantă faţă de 

concepţii contrare acestora. 

Competențe specifice: 
- Să prezinte rolul populaţiei în strategia dezvoltării social-economice. 

- Să definească modalităţile de analiză a relaţiilor dintre variabilele demografice şi cele economice și 

sociale. 

- Să interpreteze evenimentele şi fenomenele demografice.  

- Să explice procesele demografice în condițiile globalizării. 

La nivel de aplicare: 
- Să analizeze situaţia demografică din diferite ţări ale lumii, inclusiv din Republica Moldova.  

- Să compare efectivul şi structura populaţiei din diferite ţări.  

- Să argumenteze necesitatea sistemului informativ demografic.  

- Să stabilească relaţii şi legităţi de manifestare a evenimentelor şi fenomenelor demografice. 

La nivel de integrare vor putea: 
- Să evalueze sistemul informaţional al demografiei. 

- Să elaboreze piramida vârstelor pentru diferiți ani calendaristici;  
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- Să calculeze indicatorii specifici structurii populației (pe sexe și vârste, după starea civilă, structura 

socio-economică, pe medii , în profil teritorial și structura socio-culturală).  

Finalităţi de studii: 

la nivel de aplicare studenții vor: 

 Să formeze deprinderi de analiză a structurii populației, sistemului informativ demografic și 

tranziției demografice; 

  Să calculeze diverși indicatori demografici ai structurii populației și efectivului acesteia: greutatea 

masculină, greutatea feminină, raportul de masculinitate, raportul de feminitate, greutatea pe vârste a 

populației, greutatea populației active, greutatea populației inactive, ritmul mediul anula de creștere 

a populației, sporul mediul anula de creștere a populației; 

 Să elaboreze piramida vârstelor pentru Republica Moldova în baza datelor reale; 

 Să dezvolte abilităţile de utilizare a mijloacelor de învățământ, a materialelor didactice auxiliare, a 

tehnologiei informaţiilor. 

la nivel de integrare vor putea: 

 Să dezvolte abilităţile de interpretare a problemelor demografice (îmbătrânirea populației, reducerea 

sarcinii demografice prin copii, majorarea sarcinii demografice prin vârstnici și coeficientului sumar 

al sarcinii demografice etc);  

 Să urmărească evoluția dezvoltării surselor de informații în domeniul demografic;  

 Să propună recomandări de îmbunătățire a procesului de desfășurare a recensământului populației și 

gospodăriilor;  

 Să descrie principalele influenţe ale structurii demografice și socio-economice asupra dezvoltării 

socio-economice a societății;   

 Să-şi formeze şi dezvolte motivaţiile şi atitudinile gândirii critice;  

Condiții prerechizit:  Pentru studierea cursului ”Aantropologia conflictului” este necesară 

parcurgerea nivelului 4, conform ISCED – licență, în domeniul științelor socio-umaniste (filologie, 

filosofie, comunicare, politologie, sociologie). 

Teme de bază: Fundamente teoretice în cercetarea demografică; Globalizarea: elemente introductive; 

Sistemul informativ demographic; Mișcarea naturalã a populaþiei; Mișcarea migratorie a populaþiei; 

Structura demografică a populației. 

Strategii de predare-învăţare:  

Învăţare centrată pe masterand/ă: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Evaluare: 

Formele de evaluare: evaluarea curentă – atestări, evaluarea finală – examen. 

Metode de evaluare: evaluare orală/scrisă, seminare, test grilă, proiect, potrofoliu, referat.  

Bibliografie selectivă: 
1. Analiza Situației Populației în Republica Moldova. / Coord.O.Gagauz. Chișinău, 2016, p.69. 

2. Mureșan C., Introducere în demografie, Cluj-Napoca, 2005 

3. Particularităţile şi tendinţele proceselor demografice în Republica Moldova. Chişinău, 2001 

4. Recensămintele populaţiei din 1959, 1970, 1979, 1989, 2004.  

5. Rotariu T. Demografie şi Sociologia populaţiei. Fenomene demografice. Iaşi, 2003. 

6. Rotariu T. Studii demografice. Iaşi, 2010. 

7. Sora V. ş.a. Demografie şi statistică socială. Bucureşti, 1996. 

8. Trebici V. Demografie. Bucureşti, 1979. 

9. Trebici V. Populaţia terrei. Bucureşti, 1981. 

10. Боярский А.  и др.  Основы демографии. Москва, 1980. 

11. Новоселова С., Денисенко М. Основы демографии. Минск, 2012. 
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