
 

FIȘA DISCIPLINEI 

ANEXA nr. 3  

la metodologie 

 

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

1.2 Facultatea / Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Catedra/ Departament Institutul de Sociologie și Asistență Socială în Limba 

Maghiară 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Antropologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Curs de antropologie aplicată 

2.2 Titularul activității de curs Conf. Letenyei László  

2.3 Tutularul activității de seminar - 

2.4 Anul de Studiu 3 2.5 

Semestrul 

1 2.6. Tipul de 

evaluare 

C 2.7 Regimul 

disciplinei 

 Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Numărul de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învâtământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 szeminar/laborator 14 

Distrubuția fondului de timp: óra 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

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

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

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 68 

3. 10 Numărul de credite 3 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum x 

4.2 de competenţe x 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
x 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

x 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C3 Diagnoza problemelor sociale/sociologice şi analiza şi aplicarea de politici publice şi sociale 

C4 Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale în organizaţii 

şi comunităţi 

 

C5 Consiliere profesională şi de integrare socială 

C
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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 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

CT3 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. Conținutul cursului 

8.1 Curs Metode didactice Observații 
• Introducere. Studiul simbolurilor in antropologie. 

Apariţia antropologiei simbolice, obiectul şi metodele 

de cercetare. Antropologie interpretivă. 

Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

 

 

• Semn – insemnuri – simboluri. Simbolizare si 

comunicare. Funcţia simbolurilor, rolul lor socio-

Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Prezentarea fenomenului sărăciei și al excluziunii sociale printr-o 

abordare interdisciplinară cu accent pe cauzele și manifestările sărăciei 

în contextul globalizării și a economiei postfordiste.  

7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea și însușirea de către studenți a principalelor abordări 

teoretice, paradigme și modele explicative respectiv concepte și 
metode ale sociologiei sărăciei care fundamentează politicile sociale 

antisărăcie și incluziune socială 

 Dezvoltarea capacității studenților de a formula și testa ipoteze legate 

de diferitele forme ale inegalității sociale și a sărăciei  

 Dezvoltarea capacităților și a spiritului critic referitoare la politici 

sociale legate de fenomenul sărăciei 



cultural.  

• Originea simbolurilor. Simbolizare şi practică 

culturală. Formarea simbolurilor. 

Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

Exemplificare cu 

studii empirice de caz  

 

• Simboluri şi identitate. Simbolurile de grup.  

Simbolurile comunităţilor. 

Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

Exemplificare cu 

studii empirice de caz  

Dezbateri de grup 

 

• Simboluri naţionale, etnice, minoritare şi regionale. Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

Exemplificare cu 

studii empirice de caz  

 

• Relaţiile din cadrul grupurilor. Simbolurile puterii. 

Poziţionare şi simbolurile de statut. 

 

Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

Exemplificare cu 

studii empirice de caz  

 

• Sfântul şi profan. Simboluri sacrale (respectiv laice) 

 – în spaţiu sacru şi laic. 

Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

Exemplificare cu 

studii empirice de caz  

 

• Locuri simbolice. Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

Exemplificare cu 

studii empirice de caz  

Muncă de grup 

 

• Folosirea simbolică a obiectelor şi spaţiilor. 

 

Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

Exemplificare cu 

studii empirice de caz  

Muncă de grup 

 

• Schimbarea conotaţiei simbolurilor. Contextul şi 

momentele dobândirii noilor conotaţii. 

 

Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

Exemplificare cu 

studii empirice de caz  

Muncă de grup 

 

• Reclamă şi simboluri. Simboluri în mass media. Prezentare orală cu 

secțiuni interactive  

Exemplificare cu 

studii empirice de caz  

 

• Interpretări de semiotică, de psihologie, artistice, 

respectiv ale ştiinţelor sociale. 

Prezentare orală 

Exemplificare 

Dezbatere 

 

• Studii de caz. Exerciţii de analiză. 

 

Prezentare orală 

Exemplificare 

 

Bibliografie 



 

Bibliografie de bază: 

Douglas, Mary: Rejtett jelentések. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2003. 

Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Antropológiai 

írások. Osiris Kiadó, Budapest, 2001 

Hoppál Mihály – Niedermüller Péter (szerk.): Jelképek 

– kommunikáció – társadalmi gyakorlat. 

Válogatott tanulmányok a szimbolikus 

antropológia köréből. Tömegkommunikációs 

Kutatóközpont, Budapest, 1983. 

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (szerk.): „Jelbeszéd 

az életünk”. A szimbolizáció története és 

kutatásának módszerei. Osiris – Századvég Kiadó, 

Budapest, 1995. 

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (szerk.): Jelbeszéd 

az életünk 2. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 

Turner, Victor: A rituális folyamat: struktúra és 

antistruktúra. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 
 

Bibliografie suplimentară: 

Barthes, Roland: Mitológiák. Európa Kiadó, Budapest, 

1983. 

Biczó Gábor (szerk.): Antropológiai irányzatok a 

második világháború után. Csokonai Kiadó, 

Miskolc, 2003. 

Dúll Andrea: Helyek, tárgyak, viselkedés. L'Harmattan 

Kiadó, Budapest, 2010. 

Eliade, Mircea: A szent és a profán. A vallási 

lényegről. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999. 

Hankiss Elemér: Proletár reneszánsz. Helikon Kiadó, 

Budapest, 1999. 

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok. Osiris 

Kiadó, Budapest, 2006. 

Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – 

Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, 

Budapest, 1994. 

Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel 

tudománya. (Második, bővített kiadás). General 

Press, Budapest, 2004. [Első kiadása: Gondolat 

Kiadó, Budapest, 1975.] 

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Rejtjelek. 

Szorobán Kiadó – Interart, Budapest, 1993. 

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Rejtjelek 2. 

Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából. 

Kossuth Kiadó, Budapest, 1995. 

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: 

Magyarságszimbólumok. Európai Folklór Intézet, 

Budapest, 1998. 

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Beszélő házak. 

Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Tárgyak 

szimbolikája. Új Mandátum Könyvkiadó, 

Budapest, 2005. 

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A szimbólum 

arcai. Jel–Kép, 2008/2. 63–73. 

  



Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Látható és 

láthatatlan világok. Typotex Kiadó, Budapest, 

2013. 

Pál József – Újvári Edit: Szimbólumtár. Balassi Kiadó, 

Budapest, 2001. 

Turner, Victor: Symbolic Studies. Annual Review of 

Anthropology, 4 (1975), 145–161. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 
Informații și cunoștințe utilizabile în activitatea NGO și a instituțiilor de stat cu activități specific în 

domeniul problemelor sociale. 
Dezvoltarea de aptitudini și competențe utilizabile pe piața muncii și în voluntariat.  
 

 

10. Evaluare 
 

 
Tip activitate 

 
10.1 Criterii de evaluare 

 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs  Examen bazat pe 

materialul predat și 
bibliografia parcursă 

Examen 70% 

Elaborarea unui eseu Eseu 30% 

10.5 Seminar / Laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota 5 la examenul scis și participare la activitățile de curs 

 

 


