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Pornind de la resursele intelectuale şi puternica tradiţie metodologică oferite de Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială, intenţionăm să dezvoltăm în continuare antropologia ca ştiinţă socială, oferind o perspectivă
apropiată mai degrabă de antropologia socială, pe o dimensiune aplicativă, mai adaptată la piaţa muncii din România.
Acest fapt va oferi, pe de o parte, un nivel înalt al pregătirii teoretice şi metodologice, iar, pe de altă parte, o foarte bună
sincronizare cu tendinţele actuale din ştiinţele sociale, unde antropologia aplicată este din ce în ce mai prezentă ca
orientare academică. Cursurile se vor alinia tendinţei de întrepătrundere treptată a diferitelor discipline (istorie socială,
ştiinţe politice, economie, sociologie, etc.) în care antropologia joacă un rol cheie, ca agent integrativ, oferind o
perspectivă multidisciplinară, utilă în soluţionarea unor probleme decizionale complexe cu implicaţii culturale şi/sau
sociale.
Direcţiile de cercetare propuse în cadrul masteratului de Antropologie aplicată sînt astfel în deplină deplină
concordanţă cu strategia de cercetare abordată de Universitatea Babeş-Bolyai, tematica şi metodologia de predare fiind
stabilite ţinîndu-se cont de programele de studiu similare existente în majoritatea centrelor universitare naţionale şi
internaţionale.
Masteratul ştiinţific în antropologie aplicată îşi propune să ofere studenţilor o pregătire aprofundată, atât în plan
teoretic cât şi metodologic, în vederea achizionării de competenţe profesionale necesare dezvoltării unor cariere
academice în domeniu şi a utilizării antropologiei în contexte culturale diverse pentru aflarea de soluţii practice.
Antropologia aplicată reprezintă o modalitate de a „pune la lucru” de o manieră profesionistă cunoştinţele dobândite
pentru rezolvarea de probleme concrete, cu încărcătură socială sau culturală, intervenind cu expertiză şi înţelegere
nuanţată în situaţii în care diversitatea culturală, subdezvoltarea, etnicitatea, genul, mobilitatea, rasa sau clasa creează
dificultăţi în aplicarea politicilor publice sau în aflarea de soluţii decizionale în acelaşi timp optime şi juste pentru toate
categoriile de actori sociali implicaţi. Este vorba mai ales de intervenţii în contexte în care cercetătorii acţionează în
parteneriate ce implică conlucrarea diferitelor tipuri de actori precum reprezentanţii comunitari, managerii din
administraţie, asociaţiile civice, actorii economici locali sau corporaţiile transanţionale etc.
Masteratul de antropologie aplicată îşi propune astfel să dezvolte competenţe teoretice şi metodologice,
subliniind în mod particular ca principale obiective:
- să ofere conceptele analitice şi instrumentele metodologice necesare formării de cercetători şi specialişti
prioritar în analiza problematicii sociale şi transformărilor din ţara noastră şi zona fostelor ţări socialiste;
- să formeze o gîndire flexibilă, deschisă, metodologic creativă şi o viziune complexă asupra fenomenelor
abordate, într-o abordare interdisciplinară, multiplu situată, în consonanţă cu tendinţele actuale ale acestei
discipline, punînd în evidenţă intrepătrunderile dintre social, economic, cultural şi politic în analiza proceselor
sociale;
- să ofere celor implicaţi în elaborarea de programe şi politici sociale o bază conceptuală şi o viziune realiste,
adecvate realităţilor efective şi orientate spre soluţii;
- să ofere instrumente de diagnoză şi intervenţie eficace în contexte socio-culturale juxtapuse sau multiplu
situate analiză şi să creeze deprinderi de lucru
- să pregătească la un nivel adecvat profesionişti orientaţi spre dimensiunea aplicativă a investigaţiei sociale,
cercetători cu deschidere spre cercetarea aplicativă şi viitori aspiranţi la programele doctorale în antropologie
dezvoltate de programele universităţilor europene din reţeaua cărora face parte şi Universitatea „BabeşBolyai”.
Pentru realizarea acestor obiective, programul propune cursuri cu caracter teoretic, vizînd aprofundarea
cunoaşterii paradigmelor teoriilor socio-antropologice contemporane, cu accent pe dezvoltările conceptuale recente.
De asemenea, se propune explorarea unor domenii posibile de aplicaţie antropologică precum
multiculturalismul şi etnicitatea, migraţiile, dezvoltarea, industriile culturale precum şi încadrarea diacronică a
fenomenelor într-un context socio-istoric est-european recent, caracterizat generic prin termenul de „tranziţie”.
Dimensiunea aplicativă e susţinută prin alocarea unui curs special de antropologie aplicată, prin modulul
disciplinelor cu tematică metodologică dar şi prin deschiderea aplicativă a majorităţii disciplinelor de specialitate.
O componentă importantă o reprezintă cercetarea de teren, diseminată la nivelul cursurilor cu tematică
metodologică şi de specialitate – sau modulul de cercetare de teren compact, orientat spre realizarea dizertaţiei. Toate
lucrările de dizertaţie vor avea astfel o componentă aplicativă, fiind supervizate îndeaproape conceptual şi metodologic
de cadrele didactice coordonatoare, implicate în program.
În rezumat, obiectivul fundamental al masteratului de antropologie aplicată este ca, dincolo de abilităţile de
cercetare care îi fac pe cursanţi capabili să dezvolte o carieră academică, să dezvolte competenţe aplicative apte să
transforme profesia de antropolog într-una cu o utilitate socială explicită, la un standard de profesionalizare comparabil
cu acela existent în ţările unde această meserie se dovedeşte din ce în ce mai mult drept una de succes pe piaţa muncii.

