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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Antropologie, Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Antropologie simbolică 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr, Marius Lazăr 

2.4 Anul de studiu II-

III 

2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen  2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu – 

secția de 

Antropologie;  

Opțional – Secția 

de Sociologie 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2/4 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56/

28 

3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 5 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru (nr.credite x 25h) 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

   



 

 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în cercetarea societăților;  

 Capacitatea de a înțelege si integra intr-o linie de gândire un text studiat;  

 Capacitatea de a interpreta un text teoretic; 

 Capacitatea de a dezvolta un proiect de cercetare aplicată în domeniul antropologiei simbolice 
 

• Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în 

organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc 

• Gestionarea sistemelor de date sociale  
• Diagnoza problemelor sociale/ sociologice și analiza și aplicarea de politici publice şi sociale 

• Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale în organizaţii şi 

comunităţi 
• Consiliere profesională şi de integrare socială 

• Analiza comunicării sociale  

(SE PĂSTREAZĂ DIN LISTA DE MAI SUS DOAR CELE RELEVANTE DISCIPLINEI)  
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 • 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 
• Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată 
(portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc.) atât în limba română, 
cât și într-o limbă de circulație internațională 
• Utilizarea unei limbi de circulație internațională pentru studiul bibliografiei, redactarea textelor științifice și 
prezentarea rezultatelor unui public internațional 

• 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  

• Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi 

de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 
• Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională 

asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc.) atât în 

limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională 
• Utilizarea unei limbi de circulație internațională pentru studiul bibliografiei, redactarea textelor 

științifice și prezentarea rezultatelor unui public internațional 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Studiu de caz 1: Clujul şi construcţia simbolică a 
spaţiului urban. Simbolica centrului 

. Prelegere, prezentare 
powerpoint, studiu de caz, 
prezentarea de materiale vizuale 
auxiliare 

 

 
Studiu de caz 2. Războiul monumentelor 

Dimensiunea simbolică a socialului. Cultură ca 
„sistem de semne” şi complex „forme 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Sala de curs, proiector, pc, tablă,  reader cu texte fundamentale, site internet, 

film documentar ştiinţific 
 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sala de curs, proiector, pc, tablă,  reader cu texte fundamentale, site internet, 

film documentar ştiinţific 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul cursului îl constituie introducerea în problematica antropologiei 
simbolice din unghiul abordãrilor contemporane. Clarificarea unor 
concepte cheie – simbol, simbolic, ritual, magie, vrăjitorie, şamanism etc. 
Descrierea practicilor simbolice şi înţelegerea interdependeţei lor cu 
aspectele sociale, politice sau economice. Exersarea abilităţilor 
interpretative în abordarea comportamentului colectiv.  

 

7.2 Obiectivele specifice Dezvoltarea capacității analitice, capacitatea de a opera cu noțiuni 
complexe si abstracte, de a sesiza si conecta elementele unei teorii 
antropologice, înțelegerea teoriilor și interpretarea noțiunilor discutate la 
curs în contextul vieții de zi cu zi; formarea deprinderilor de lucru 
intelectual; dezvoltarea capacității de a elabora proiecte de cercetare 
adecvate tematicii cursului 

 



 

 

simbolice”.  

Ce este un simbol?: 
- etimologia : simbolul ca semn (Karl 

Vossler, Geertz -  twitch and  wink):   
- dimensiuni: semantic, social  
- Abordări: interpretativism vs. 

pozitivism şi structuro-funcţionalism 
- simbol şi simbolizare; semnificaţie 

simbolică şi proces 

 
Teorii despre simbol – teoria cunoaşterii 
(Kant), retorica şi estetica literară, 
hermeneutica culturală (Gadamer),  

 
Psihanaliza şi teoria simbolicului (Freud), 
semiotica (Saussure), pragmatica (Pierce, 
Morris),  

 
Sociologie şi antropologie: Linia durkheimiană, 
Mauss, interacţionismul simbolic (Mead, 
Goffman), structuralismul (Levi-Stauss), 
antropologia interpretativă (Turner, Geertz) 
Religie, magie, eficacitate simbolică 
Rituri şi ceremonii. „Liminalitate” şi 
„comunitate”  
Mitul şi narativele simbolice 
Spaţiu simbolic, spaţiu fizic şi spaţiu social 
Simbolismul cotidian; identitate şi 
comportament simbolic 
Simbol şi temporalitate; simbolicile ca istorii 
încorporate; istoriile ca simboluri explicitate  
Discutarea proiectelor de cercetare 

8.2Seminar Metode de predare Observaţii 
Studiu de caz 1: Clujul şi construcţia simbolică a 
spaţiului urban. Simbolica centrului 

. Prezentarea de materiale vizuale 

auxiliare, discuții pe bază de 

referat, discuții pe baza lecturilot 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu de caz 2. Războiul monumentelor 
Dimensiunea simbolică a socialului. Cultură ca 
„sistem de semne” şi complex „forme 
simbolice”.  
Ce este un simbol?: 

- etimologia : simbolul ca semn (Karl 
Vossler, Geertz -  twitch and  wink):   

- dimensiuni: semantic, social  
- Abordări: interpretativism vs. 

pozitivism şi structuro-funcţionalism 
- simbol şi simbolizare; semnificaţie 

simbolică şi proces 

 
Teorii despre simbol – teoria cunoaşterii 
(Kant), retorica şi estetica literară, 
hermeneutica culturală (Gadamer),  

 
Psihanaliza şi teoria simbolicului (Freud), 
semiotica (Saussure), pragmatica (Pierce, 
Morris),  



 

 

 
Sociologie şi antropologie: Linia durkheimiană, 
Mauss, interacţionismul simbolic (Mead, 
Goffman), structuralismul (Levi-Stauss), 
antropologia interpretativă (Turner, Geertz) 
Religie, magie, eficacitate simbolică 
Rituri şi ceremonii. „Liminalitate” şi 
„comunitate”  
Mitul şi narativele simbolice 

8.3 Bibliografie 

Bibliografie obligatorie:  
Din volume : 

- Katherine Verdery – Viaţa politică a trupurilor moarte , Ed. Vremea, 2006  
- Mircea Eliade -  Imagini şi simboluri, Humaintas, 1994, cap. 1,2,5 
- Bronislaw Malinowski, Magie, ştiinţă şi religie, Editura Moldova,1993  
- Arnold Van Gennep – Riturile de trecere, Polirom, 1996 
- Clifford Geertz - The Interpretation of Cultures, capitolele : Thick Description, Deep Play, Ethos, World-View and 

the Analysis of Sacred Symbols,  Religion as a Cultural System, Ritual and Social Change 
- Victor Turner: din Schism and Continuity in an African Society, capitolul The Politically Integrative Function of 

Ritual 
- E. E. Evans-Pritchard, Whitchcraft, Oracles and Magic among Azande (1968), partea I, Whitchcraft  
- Pierre Bourdieu – Casa sau lumea răsturnată (despre casa kabylă), în Simţul practic, Institutul European, 2000, 

pp. 463-487  
Articole: 

 

Din Reader : 

- Rebecca E. Klatsch, Of Meanings and Masters. Political Symbolism and Symbolic Action, (reader) 
- Simon Harrison, Four Types of Symbolic Conflict 
- Abner Cohen, Political Symbolism 
- Victor Turner, Symbols in African Ritual 
- Sherry Ortner, On Key Symbols 
 

Din: Jeffrey, Alexander, Steven Seidman – Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, Institutul European, 2001: 

- Ferdinand de Saussure, Semne şi limbă, p.  54 
- Marshall Sahlins, Mîncarea ca un cod simbolic, p. 89  
- Victor Turner, Liminalitate şi comunitate, p. 137 
- Mary Douglas, Poluarea simbolică, p. 143 

 

 

 

Bibliografie opţională 
- Bourdieu, Pierre Simţul practic, Institutul European, 2000,  
- Bourdieu, Pierre, Esquise d’une theorie de la pratique, Paris, Seuil, 2000; Langage et pouvoir symbolique, Paris, 

Seuil, 2001 
- Coman, Mihai, Introducere în antropologiea culturală, Iaşi, Polirom, 2008 
- Douglas, Mary, Natural Symbols: Explorations in Cosmology. New York, Routledge, 1996   
- Durand, Gilbert, Structurile antropologice lae imaginarului, Bucureşti, Ed. Univers, 1978 
- Durkheim, Emile Formele elementare ale vieţii religioase 
- Eliade, Mircea -  Imagini şi simboluri, Humaintas, 1994 
- Evans-Pritchard, E. E.,  Whitchcraft, Oracles and Magic among Azande (1968), partea I, Whitchcraft  
- Firth, Robert , Symbols. Private and public, London, George Allan and Unwin Ltd., 1973 



 

 

- Geertz, Clifford - The Interpretation of Cultures,  
- Kligman, Gail, Nunta mortului, Iaşi, Polirom, 1999 
- Turner, Victor: Schism and Continuity in an African Society ; The ritual process: Structure and anti-structure. 

Chicago: Aldine, 1969 
- Verdery, Katherine – Viaţa politică a trupurilor moarte , Ed. Vremea, 2006  

 

(Cărţile se găsesc la BCU, biblioteca FSAS, biblioteca FSE, biblioteca CCRIT) 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs  Participare activă la 
cursuri, ateliere, 
proiecții 

Proiect de semestru –  

- Evaluare permanentă 
 
 
- Colocviu final, 
prezentare de proiect de 
cercetare 

 
25% (50% pentru 
studenții înscriși la 
opțional) 
 
25% (50% pentru 
studenții înscriși la 
opțional) 

10.5 Seminar/laborator  Participare activă la 
seminarii, intervenții în 
cadrul seminariilor 

 

 50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 

 

Plagiatul va fi sancționat conform reglementărilor universitare, inclusiv prin neacordarea 

punctajului pentru lucrarea plagiată.  

Pentru promovare studentul trebuie să obţină minim 5 puncte din max. 10 puncte.  

 

 

Data completării: 30 septembrie2022 

 


