
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” 

1.2 Facultatea Sociologie si Asistentă Socială 

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licentă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Artă, literatură și cultură de masă 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. dr. Marius Lazăr 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 

2.4 Anul de 

studiu 

I, 

II 

2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

oral 

2.7 Regimul 

disciplinei 

opţional 

 

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 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 75 

3.9 Numărul de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Introducere in sociologie 

4.2 de competenţe Stăpânirea noţiunilor si conceptelor generale ale disciplinei 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Studenţii trebuie să participe la cursuri şi seminarii conform regulamentului 

universităţii. Contestaţiile la examenul scris vor fi rezolvate în 24 de ore după 

afişarea rezultatelor prin reevaluarea lucrării de către titularul de curs. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în sociologia literaturii 

și a artelor. 

Inţelegerea specificului fenomenului artistic; înţelegera lumiiprofesionale a 

artiştilor/scriitorilor/intelectualilor 

Familiarizarea cu  direcţii si curente artistice/literare contemporane. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

Educaţie estetică; 

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) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere. Sociologia şi artele. Cele douã surse – istoric-literare şi sociologice ale 

sociologiei artelor.  

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

2. Definţii sociologice şi estetice ale fenomenului artistic; autonomie şi heteronomie în  

literaturã. 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

3. Paradigme în abordarea sociologicã a artelor. Autori, teorii şi metode. Abordări 

interpretative şi abordări empirice ale fenomenului artistic. 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Introducere în problematica sociologiei artei şi literaturii din unghiul abordãrilor 

contemporane. Înţelegerea medierilor complexe între practicile artistice contextul social şi în 

mod particular înţelegerea transformărilor în curs din sfera practicilor culturale ale elitelor 

literare şi artistice din România şi Estul Europei. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Cognitive: Cunoaşterea paradigmelor actuale de abordare sociologică şi analiză a 

fenomenului artistic; descrierea componentelor şi proceselor care reglează funcţionarea 

câmpului artistic şi literar, în relaţia lor cu economicul, politicul şi sfera publică în general, 

înţelegerea relevanţei pe care analiza culturală, şi competiţia diverselor segmente ale elitelor 

le are pentru explicarea procesului de auto-construcţie a unei societăţi date; reflecţie asupra 

conţinuturilor culturale antrenate în aceste procese. 

Instrumental - aplicative – Familiarizarea cu tehnicile specifice de culegere a datelor, analiză 

şi interpretare din sfera artelor şi literaturii, transferarea creativă a metodelor deja asimilate.  

Atitudinale –  Reevaluarea critică a propriului proces de formare al studenţilor în cadrul 

instituţiilor educaţionale din România; Sensibilizare pentru înţelegerea fenomenului artistic. 

Stimularea unei atitudini selectiv-critice faţă de conţinuturile mesajelor culturale produse de 

mediul social 

Instrumental – aplicative: O mai mare mobilitate în transferul metodologic spre zone mai 

puţin frecventate de sociologie 

 



4. Modelul sociologic al "economiei bunurilor simbolice" : Pierre Bourdieu şi şcoala 

sa. 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

5. Metodologia abordãrii sociologice a fenomenului artistic şi literar.  prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

a) Instrumentele de lucru. Cantitativ şi calitativ; empiric şi hermeneutic.  Analiza 

documentelor şi reconstrucţia surselor de date. Specificul anchetei sociologice în 

spaţiul artistic. Specificul intervievãrii.   

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

b) Tehnici specifice de construire şi analizã a datelor. Analiza cumulului poziţiilor; 

analiza factorialã şi analiza corespondenţelor. Analizele de reţea. Analiza de discurs. 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

6. Consum cultural şi tipologie a consumatorilor. Analiza rezultatelor “Barometrului 

de Consum Cultural”   

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

7. Artişti sau “creative workers” în industriile culturale. Câmpul artistic şi câmpul 

literar. Autonomia  şi constituenţii câmpului. Producãtorii de "bunuri simbolice"  şi 

spaţiul confruntãrilor. Strategii de legitimarea artistică. 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

8. Artă, literaturã şi piaţã. Instanţele de circulaţie şi "denegare economicului".  prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

9. Instanţele de recepţie şi consacrare artistică. Critica de specialitate, universitatea. 

şcoala, academiile. Succesul şi consacrarea. 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

10. Geneza şi structurile câmpului literar românesc : reconstrucţia sociologicã a 

istoriei literare 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

a) Cadrele cercetãrii şi instrumentele reconstrucţiei. Curbele producţiei culturale şi 

constituirea unui câmp literar autonom. Romanul, presa, traducerile. 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

11. Elitele şi intelectualii. Guvernanţi şi intelectuali. Poziţia literaţilor în câmpul 

cultural.    

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

12. Componentele câmpului cultural contemporan. Literaturã şi societate în perioada 

1945-1989; structurile instituţiei literare şi spaţiul confruntãrilor; "protocronism", 

"sincronism" şi ideologie. 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

13. Fenomenul literar de dupã 1989. Literatura şi "cenzura pieţii"; tendinţele de 

destructurare din câmp şi conversia capitalurilor culturale. Aplicaţie: spaţiul literar şi 

intelectual clujean (rezultatele unei anchetei sociologice)    

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 

 

14. Restructurarea spaţiului ideologic de legitimare al elitelor culturale după anul 

2000. Fenomene în curs. 

prelegerea, studiul de caz, 

analiza de text, dialogul 

tematizat. 
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8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

 

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 examen oral (60 Examinare orala 60% 

 (prezenţă activă la 

cursuri) 10% 

 (eseuri-comentarii)  - 30% 

(alternativ faţă de cerinţa 

de mai jos) sau 

- participare la un mini-

proiect de cercetare - 30% 

(alternativ faţă de cerinţa 

de mai sus) 

Activitate la curs/lucrare 

practica 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea conceptelor de baza, identificarea și descrierea curentelor artistice/culturale discutate, 

gândire metodologică elementară în domeniu 

 

Data completării: 12.09.2018  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

Data avizării în departament: 14.09.2018            Semnătura directorului de departament  

        


