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Prefaţă
La prima vedere pare o întreprindere
riscantă, aceea de a face publice lucrările
realizate de studenţi –inclusiv de la nivelul de
licenţă- tocmai datorită lipsei de experienţă a
acestora în elaborarea materialelor ştiinţifice,
seria de volume propuse de Domnul profesor
universitar doctor Antonio Sandu, din care
alături de volumul de faţă fac parte volumele
Seminarii apreciative şi Seminarii de sociologie şi etică,
apărute la Editura Lumen în Iaşi, dovedeşte că o
asemenea iniţiativă poate fi utilă în
implementarea învăţării prin cercetare în cadrul
activităţii de seminar, inclusiv pentru ciclul de
licenţă. Volumul Seminarii de sociologie.
Microcercetări, coordonat de Domnul profesor,
reprezintă materializarea ineditei abordări a
metodelor de seminarizare bazate pe învăţarea
prin cercetare la disciplinele pe care le susţine în
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică: elaborarea de către
studenţi a unor microcercetări în domeniul
studiat, urmată de publicarea acestora, în scopul
5
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de a constitui modele practice pentru generaţiile
viitoare de studenţi care vor parcurge respectiva
disciplină. Clasicul caiet de seminar este înlocuit
de un volum care reuneşte rezultatele colegilor
în promoţiile anterioare, alături de substanţiale
comentarii ale profesorului îndrumător. Cititorii
descoperă astfel, în paginile cărţii, modele de
reflecţie şi de problematizare a temelor de
seminar, care nu se impun a fi memorate şi
eventual replicate, ci utilizate ca puncte de
plecare în propriul demers de învăţare prin
cercetare. Lucrările colegilor din promoţiile
anterioare sunt tot atâtea oportunităţi de
abordare critică a domeniului –în sensul
reflecţiei asupra metodologiei de cercetare- cât
mai ales apreciativă –aşa cum şi coordonatorul
volumului o face, identificăm în principal
punctele tari, realizările fiecăruia dintre tinerii
cercetători în devenire, meritele lucrărilor
prezentate şi dimensiunea inovativă implicată de
respectiva microcercetare. Sugestiile oferite de
coordonatorul volumului, în calitate de
îndrumător al microcercetărilor respective, se
împletesc cu prezentarea opiniilor personale ale
acestuia, uneori polemice faţă de cele exprimate
6
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de autorii microcercetărilor. Polemica nu vine să
diminueze în ochii cititorilor meritele fiecăruia
dintre articolele prezentate, ci dimpotrivă, să îi
familiarizeze cu dialogul de opinii ca unul între
elementele esenţiale ale procesului de construcţie a
cunoaşterii.
Metoda propusă are, printre altele,
meritul de a motiva studenţii să depună eforturi
susţinute în realizarea sarcinilor de cercetare,
care sunt în acelaşi timp sarcini de învăţare în
cadrul seminarului. Aprecierea şi recunoaşterea
meritelor studenţilor creează încrederea că
abordarea ştiinţifică şi inovativă a unui domeniu
este nu doar posibilă, ci chiar purtătoare de
rezultate notabile, şi aducătoare de satisfacţie.
Exemplul colegilor în generaţiile anterioare, este
motivant pentru cititorii volumului, implicaţi în
parcurgerea respectivei discipline, sau a uneia
apropiate, exemplificând concret că performanţa
academică este posibilă şi că se realizează prin
implicare alături de o îndrumare competentă şi
consecventă.
Activitatea de cercetare-învăţare care a
dus la realizarea volumului a pornit de la studiul
metodologiei specifice în domeniu, şi de la
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alegerea unor teme de interes pentru studenţi, pe
care aceştia să le poată aborda practic.
Implementarea obiectivelor de cercetare se
realizează prin cercetarea colaborativă, fiecare
dintre studenţi fiind invitat să contribuie cu idei
şi opinii, nu doar la activitatea de cercetare a
propriului grup, dar şi la cea desfăşurată în
celelalte grupuri. În cadrul fiecărui seminar se
oferă un spaţiu amplu discuţiilor referitoare la
stadiul realizării microcercetării, la dificultăţile
întâmpinate, la sinteza bibliografiei consultate, la
dezbaterea ideilor şi opiniilor participanţilor la
microcercetări.
Rezultatele microcercetărilor prezentate
au valoare ştiinţifică, tocmai pentru că
metodologia sociologică aplicată a permis
identificarea modului în care anumite fenomene
sociale –de altel de interes în domeniul respectiv,
se particularizează specificului spaţiului social
sucevean. Ne-a atras atenţia studiul intitulat
Aşteptările studenţilor la drept cu privire la piaţa
muncii, care priveşte tocmai aşteptările propriilor
colegi cu privire la viitoarea lor inserţie socioprofesională, dar indirect fiind evidenţiate
aşteptările referitoare la facultatea în care
8
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studiază, şi în general la Universitatea noastră.
Aşa cum aprecia şi coordonatorul lucrării,
rezultatele publicate în articolele prezentate în
volum, contribuie la dezvoltarea câmpului
cunoaşterii sociale, tocmai prin accentuarea
particularităţilor unui fenomen social într-un
spaţiu social particular, cel sucevean, ceea ce face
ca realizarea studenţilor de la specializarea drept
a FSEAP în cadrul Universităţii noastre să fie cu
atât mai meritorii!
Felicit studenţii implicaţi în acest demers,
pentru curajul lor, pentru implicarea în cercetare
şi nu în ultimul rând pentru rezultatul deosebit
obţinut!
Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin POPA
Rector al Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava
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Cuvânt înainte
Dacă pentru profesorul Antonio Sandu
culegerea de “microcercetări” este o frumoasă
“recidivă”, pentru studenţii primului an de studii
de la Drept ea reprezintă memorabilul debut în
activitatea de cercetare sociologică şi, în acelaşi
timp, un util exerciţiu de “socializare juridică”.
Conceput ca un dialog între discipoli şi
maestru din perspectivă apreciativă volumul este
centrat pe analiza unor teme extrem de actuale şi
provocatoare, cu proporţii de fenomen: copiii
străzii, absorbţia absolvenţilor de studii juridice
pe piaţa muncii şi violenţa fizică şi verbală în
şcoală.
Pentru fiecare dintre acestea, construcţia
metodologică a cercetării studenţilor include
stabilirea scopului şi obiectivelor, formularea
ipotezelor cercetării întreprinse şi descrierea
activităţilor derulate (identificarea instrumentelor
de evaluare, elaborarea chestionarelor, realizarea
interviurilor, realizarea bazelor de date şi analiza
statistică a datelor).
Analiza apreciativă a temelor, realizată de
profesorul Antonio Sandu, contribuie la
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clarificarea unora dintre aspectele analizate. Ca
tehnică a virtuţii, fundamentată pe semnificaţia
morală a modelelor sociale şi pe construcţia unei
viziuni asupra viitorului, analiza apreciativă
accentuează importanţa capitalul intelectual în
societatea bazată pe cunoaştere.
Roxana Mihaela Ivan, Alexandra
Chirimbuţă, Alexandra Constantin, Patricia
Bonea şi Diana Cîrcu oferă (confirmând punctul
de vedere obiectivist împărtăşit de literatura de
specialitate) câteva răspunsuri privind cauzele
fenomenului “copii străzii”: factorul politic
conjunctural (generat de politica pronatalistă),
vidul legislativ în domeniu şi lipsa unor politici
corespunzătoare pentru combatarea sărăciei şi
de asigurare a spaţiului de locuit. Această
enumerare este completată cu propriile lor
percepţii legate de disfuncţiile existente la nivelul
familiei.
Analiza apreciativă a profesorului
Antonio Sandu pune în lumină distincţia dintre
cauzele ce determină un fenomen social şi
cauzele percepute ale fenomenului. Identificând
elemente specifice paradigmei epistemiologice
social-construcţioniste, autorul califică “copii
12
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străzii” ca fenomen comunicaţional şi îl
încadrează într-o “paradigmă a deficienţei”. Din
acest punct de vedere, fenomenul este rezultatul
procesului de construcţie socială a realităţilor
lumii sociale alternative, cu rădăcini în procesele
comunicaţionale despre copii şi în modul de
raportare al societăţii la lumile alternative.
Imposibilitatea delimitării impactului cauzelor
sociale şi a celor economice în crearea
fenomenului “copii străzii” conduce spre
identificarea unor cauze de natură preponderent
economice, sau preponderent sociale, ori
educaţionale sau parentale ceea ce, desigur,
impune regândirea politicilor publice în acest
domeniu.
Un studiu interesant, privind aşteptările
absolvenţilor facultăţilor de drept faţă de piaţa
muncii, este realizat de Corina Maria Avram,
Vlad Airinei, Mihaela Botezat, Bianca Lucia
Cebureac şi Marius Florin Dan care identifică o
serie de probleme specifice sistemului
educaţional românesc, cu care însă se confruntă
majoritatea statelor europene: nevoia readaptării
curriculei universitare la cerinţele pieţei muncii,
mai buna corelare a aspectelor teoretice cu cele
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practice în timpul studiilor, îmbunătăţirea
modului de selecţie a candidaţilor pentru studii
juridice precum şi a informării corespunzătoare
asupra mediului profesional ales. Acestea sunt
confirmate de profesorul coordonator care
include alături de disfuncţiile semnalate, lipsa
motivaţiei pentru performanţă a studenţilor şi
persistenţa unei viziuni asistenţiale asupra pieţei
muncii.
”Violenţa fizică şi verbală” în şcolile
gimnaziale din mediul rural este tema cercetării
întreprinse de Nicoleta-Ştefănica Acsinte,
Andrei-Gabriel Apachiţei, Laura Baltag, MariaLarisa Berenţan şi Cristina-Liliana Bondar.
Pornind de la ipoteza tarelor educaţionale din
copilărie (necorectate în adolescenţă) şi a unor
tare de caracter, autorii ne prezintă concluzii
îngrijorătoare privind plasarea României pe locul
doi (din 37 de ţări) în privinţa violenţei şcolare.
Practic, fiecare studiu din cartea
“Seminarii
de
sociologie
juridică.
Microcercetări” poate constitui o excelentă sursă
de documentare şi poate contribui la formularea
unor măsuri specifice pentru diminuarea
fenomenelor analizate.
14
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Familiarizarea studenţilor cu metodele,
tehnicile şi instrumentele cercetării sociologice
este evidentă şi acesta este, incontestabil, meritul
profesorului coordonator. Dincolo de aspectul
tehnic al cercetării, cred că experienţa dialogului
şi a contactului nemijlocit cu semenii în
încercarea de identificare a cauzelor acestor
fenomene sociale şi a unor posibile soluţii
pentru remedierea lor a constituit marea
provocare pentru tinerii autori. Numai depăşind
îngusta perspectivă tehnicistă asupra dreptului,
juriştii Mileniului Trei vor reuşi să construiască
punţile necesare întâlnirii cu oamenii reali şi să
răspundă provocărilor fluidelor realităţi sociale,
juridice, spirituale cu care se confruntă.

Aurora CIUCĂ
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Continuarea acestui volum o puteţi lectura achiziţionând volumul de pe
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