
ANEXA nr. 3 la metodologie 

FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea /  Sociologie şi Asistenţă Socială 

1.3 Catedra/ Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie (în limba maghiară) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Antropologia lumii islamului  

2.2. Titularul activităților de curs dr. Geambașu Réka 
2.3. Titularul activităților de 

seminar 
 

2.4 Anul 

de studiu 

II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 

C 2.7 Regimul disciplinei OP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3. 10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Cunoștințele însușite în cadrul cursului de Sociologie generală 

4.2 De competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1. De desfăşurare a 

cursului 
Sală de curs dotată cu tablă, calculator și videoproiector. Participare la cel 

putin 50% din cursuri 

5.2. De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 
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C1. Însușirea diferențelor dintre conceptele de sex și gen și a caracterului de construct 

social al genului. 

C2 Cunoașterea fazelor principale ale istoriei feminismului și a gândirii legate de gen ca și 

construct social. 

C3 Recunoșterea și interpretarea corectă, conceptual și metodologic, a realității empirice 

legate de inegalități de gen. 
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CT1.Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere 

personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică 

profesională 

CT2.Utilizarea eficiente a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 

profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, 

cursuri on line etc) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Sexul și genul. Conceptul de patriarhat prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Fazele gândirii islamiste prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Dihotomia dintre public și privat prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Politicile egalitare de gen al regimurilor 

comuniste 
prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Inegalități de gen în educație prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Inegalități de gen în viața politică prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Femei și bărbați în organizații prelegere și prelucrare  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul își propune să ajute la înțelegerea caracterului construit al 

conceptului de gen social și a naturii inegalităților de gen în societate. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

La finalizarea cursului studenții vor fi capabili să formuleze probleme de 

cercetare relevante în domeniul sociologiei genului. În același timp vor 

putea argumenta pe marginea anumitor probleme și pe baza datelor 

statistice, precum și a aparatului conceptual și teoretic. 



de texre 

Gen și muncă prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Gen și națiune. Naționalism, multiculturalitate, 

intersecționalitate 
prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Problema agresiunii împotriva femeilor prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Corpul feminin și drepturile legate de reproducție prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Minorități sexuale prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Mișcări actuale împotriva abordării gender prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Recapitulare, concluzii prelegere și prelucrare 

de texre 

 

Bibliografie 
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comparativ (The Politics of Gender after Socialism: A Comparative-Historical Essay). Iași: Polirom 

Glass, C. & Fodor, É. (2011). Public Maternalism Goes to Market. Recruitment, Hiring, and 

Promotion in Postsocialist Hungary. Gender & Society February 2011 vol. 25 no. 1 5–26. 
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8.2 Seminar / Laborator Metode de 

predare 

Observații 

   

Bibliografie  

 

 

 

 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului. 

 Disciplina include toate temele și abordările specifice sociologiei genului în cadrul 

tradițiilor internaționale. 

 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de 

evaluare 

 
10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoaștererea 

paradigmelor 

sociologiei genului 

Examen scris 50% Utilizarea adecvată a 

conceptelor 

Interpretarea corectă a 

realității empirice 

10.5 Seminar / 

Laborator 

Citirea textelor Predarea a cel puțin 5 

jurnale de lectură 

50% 

   

10.6 Standard minim de performanță 

 Prezența la min. jumătate din cursuri.  

 

 

 

 

 

 

 


