
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 

Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Îmbătrânirea astăzi. Perspective sociologice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Adriana Teodorescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu 2 

și 

3 

2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Proiect 

de 

cercetare 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Opțional 

 

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

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

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

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 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) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Sala de curs, proiector, pc, tablă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Sala de curs, proiector, pc, tablă 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
• 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 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

• 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) 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Familiarizarea studenților cu problematica îmbătrânirii și bătrâneții și a 

abordării acesteia din perspectivă sociologică. Conștientizarea importanței 

acestor subiecte pentru lumea contemporană.  

7.2 Obiectivele specifice 1. formarea și exersarea gândirii critice în raport cu modul în care societatea 

contemporană privește îmbătrânirea, bătrânețea și vârstnicii, precum și 

conștientizarea utilității practicării acesteia în relațiile trans-generaționale 

 2. prezentarea și înțelegerea faptului că îmbătrânirea și bătrânețea sunt atât 

fenomene biologice, cât și fenomene determinate social (constructe sociale, 

variabilitate și diversitate geografică și istorică) 

 3. înțelegerea aplicabilității și limitelor principalelor teorii sociologice ale 

îmbătrânirii 

 4. prezentarea principalelor direcții teoretice din științele socio-umaniste 

(antropologie, psihologie, medicină, naratologie etc.) care pot fi utilizate în 

abordările  sociologice ale îmbătrânirii și ale bătrâneții 

 5. dobândirea unor cunoștințe fundamentale referitoare la 

influențele/paradigmele culturale, economice, politice și sociale care se 

exercită asupra percepției, atitudinii, politicilor sociale și reprezentării 

bătrâneții în spațiul occidental 

 6. înțelegerea bătrâneții și îmbătrânirii ca fenomene complexe, ireductibile la 

o singură abordare teoretică sau la un singur aspect 

 7. familiarizarea cu situația socială a vârstnicilor din România, precum și cu 

principalele valori, atitudini  față de îmbătrânire în societatea românească 

contemporană 

 8. identificarea și înțelegerea mecanismelor sociale prin care se construiesc și 

se diseminează stereotipurile negative și a funcționării discriminării pe 

criterii de vârstă (ageism) 

 9. identificarea și deconstrucția stereotipurilor (extrem-)pozitive de dată 

recentă 

 10. înțelegerea riscurilor ce decurg din ideologizarea îmbătrânirii de succes  

 11. capacitatea de a identifica, examina și interpreta corect reprezentări 

actuale ale bătrâneții, îmbătrânirii și vârstnicilor în mass-media și în spațiul 

virtual  

 12. capacitatea de a capta relevanța socială a unor reprezentări culturale 

(cinematografice, literare, artistice) ale bătrâneții, îmbătrânirii și vârstnicilor  

 13. stimularea competențelor de cercetare în domeniul sociologiei 



 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Săptămâna 1 

Introducere în tematica cursului. Descrierea, pe scurt, a temelor și a obiectivelor 

disciplinei. Prezentarea resurselor bibliografice, a cerințelor referitoare la activitatea 

studenților pe parcursul semestrului. Stabilirea criteriilor de evaluare. 

Prelegere, sesiune 

de întrebări și 

răspunsuri/ 

clarificări de lucru 

Activarea 

gândirii 

critice va fi 

premisa 

tutoror 

tipurilor de 

meteode de 

predare 

utilizate. 

Săptămâna 2 

Caracterul interdisciplinar al studiilor de îmbătrânire. Discipline care studiază 

îmbătrânirea, bătrânețea și statutul vârstnicului (gerontologie, geriatrie, ageing 

studies, etc.). Specificitatea abordărilor de tip sociologic. Perspectiva constructivistă. 

Clarificarea unor concepte operaționale: longevitate, speranță de viață/durată de 

viață, generație/cohortă, îmbătrânire demografică/graying of population, îmbătrânirea 

primară/îmbătrânire secundară, ageism, etc. Tipuri de studii în cercetarea îmbătrânirii 

(longitudinale, transversale, studii de caz). 

Prelegere 

(descriere, 

explicare, 

problematizare) 

 

Săptămâna 3 

Caracteristici majore ale îmbătrânirii și bătrâneții în Occidentul contemporan: aspecte 

demografice, economice, politice, sociale și inter-generaționale. Revoluția 

îmbătrânirii și consecințele sale socio-politice. Bătrânețea ca ”țap ispășitor” – 

perspective critice asupra abordărilor socio-economice potrivit cărora 

îmbătrânirea/vârstnicii ar constitui o problemă socială. O istorie succintă a 

percepțiilor sociale asupra îmbătrânirii, de la vechii greci până la trans-umanismul 

postmodern și gerontofobia actuală. 

Prelegere, 

analiza/dezbaterea 

unor texte teoretice, 

discutarea unor 

situații din 

realitatea socială 

națională și 

internațională 

 

Săptămâna 4 

Teorii biologice ale îmbătrânirii și bătrâneții. Teoriile bătrâneții ca eroare (teoria 

radicalilor liberi, a deteriorării ADN-ului etc.) și teoriile bătrâneții ca program 

genetic (teoria endocrină, teoria imunologică, teoria genetică). Aspecte fizice și 

medicale ale îmbătrânirii. Creierul care îmbătrânește – caracteristici, provocări, 

oportunități (noțiuni din neuroștiințe). Distincția dintre îmbătrânire primară și 

îmbătrânire secundară. Contestarea perechii conceptuale îmbătrânire-declin. 

Încorporări sociale și medicale ale teoriilor biologice: exemple din cultura de 

masă/populară (amânarea îmbătrânirii, utopia tinereții fără bătrânețe, transumanism, 

active ageing). Relația bătrânețe-moarte din perspectiva teoriilor socio-biologiei.   

Prelegere, 

analiza/dezbaterea 

unor texte teoretice, 

proiecții 

multimedia   

 

Săptămâna 5 

Socio-psihologia îmbătrânirii. Perspectivele teoretice majore ale îmbătrânirii, 

aplicabilitatea și limitele lor: teoria activității (acitvity theory), teoria dezangajării 

(disengagement theory), gerotranscendența (gerotranscendence), teoria continuității 

(continuity theory), teoria schimbului (exchange theory). Tranziții sociale la vârsta 

adultă târzie/transformarea rolurilor sociale: pensionarea, văduvia, dependența 

financiară, lipsa de autonomie, relocarea etc. Îngrijirea persoanelor vârstnice, între 

nostalgia trecutului și teroarea viitorului. Paradigme socio-culturale care influențează 

construirea socială a bătrâneții: neuroștiințele, infantilizarea socială și supra-

investirea de tip capitalist a socialului. Individ și societate: acord și diferență în 

procesul prin care se atribuie sens bătrâneții. 

Prelegere, 

analiza/dezbaterea 

unor texte teoretice, 

proiecții 

multimedia   

 

Săptămâna 6 

Îmbătrânirea de succes (successful ageing): perspectivă teoretică majoră în spațiul 

occidental. Îmbătrânirea de succes ca lifestyle. Istoria conceptului de îmbătrânire de 

succes. Distincția active ageing/successful ageing. Psihologia îmbătrânirii de succes 

Prelegere, analiza 

critică, discutarea 

unor texte teoretice 

și din cultura 

populară, explicarea 

 

îmbătrânirii prin dobândirea unor cunoștințe esențiale și a unor competențe 

specifice de analiză/sinteză  

 14. formarea competențelor de analiză sociologică care, alături de însușirea 

unui cadru teoretic, să fie utile în profesii care presupun contactul predilect 

(ex.: ONG-uri destinate vârstnicilor) sau frecvent (ex.: Resurse umane) cu 

vârstnicii. 



(binomul acceptare-negare). Bazele teoretice și culturale ale îmbătrânirii de succes 

(transdisciplinaritate/pluriperspectivism, filosofii occidentale individualiste, 

capitalism, medicină). Beneficiile sociale și individuale ale implementării 

dezideratelor successful ageing (empowerment etc.). Coordonatele prescriptive și 

ideologice ale îmbătrânirii de succes. Critica derivelor și riscurilor îmbătrânirii de 

succes (comodificare trup, inegalitate socială, supra-responsabilizare individ, obsesia 

eșecului, falsa meritocrație). Îmbătrânirea de succes prin prisma sociologiei morții. 

Critica, din perspectivă filosofică, a supralicitării de tip capitalist a socialului. 

Successful ageing în România. Analiza structurii și mizelor unor ocurențe/narațiuni 

sociale ale îmbătrânirii de succes în cultura de masă. 

și examinarea unor 

situații din 

realitatea socială 

contemporană 

Săptămâna  7 

Dincolo de paradigma succesului: tulburări mentale și demență la vârstnici. Scurtă 

istorie a conceptul de “moarte socială” (social death) în științele sociale și 

aplicabilitatea lui cu privire la bătrânețe și vârstnici, de la demență până la 

invizibilitate socială. Noțiuni structurante ale conceptului: pierderea identității 

sociale, pierderea conectivității sociale, opoziția social death – wellbeing. Limitele 

teoriilor continuității și integrității sinelui în cazul persoanelor cu demență. 

Interconexiunile dintre social death și successful ageing și valențele lor sociale. 

Alzheimer-ul ca patologie simbolică a civilizației occidentale (punerea în criză a 

valorilor postmoderne). Provocări sociale ale demenței la vârstnici. Situația 

României. 

Prelegere, 

analiza/dezbaterea 

unor texte teoretice, 

discutarea unor 

situații din 

realitatea socială 

contemporană, 

studiu de caz 

 

Săptămâna 8 

Diferențe de gen în percepția psihologică și în construirile sociale ale îmbătrânirii. 

Abordări din perspectiva cursului vieții (perpetuarea inegalității și vulnerabilităților). 

Abordări din perspectiva  modelului psihologic al indiferențierii de gen la vârsta 

adultă. Îmbătrânirea feminină într-o cultură a tinereții și exaltării sexualității: negare, 

submisiune, negociere. Medicina estetică și tehnicile de rejuvenare. Rolurile sociale 

ale femeilor la bătrânețe: între independență sporită și îngrijirea celorlalți. Politici 

sociale pentru contracararea vulnerabilității femeilor în vârstă. Îmbătrânirea 

celebrităților feminine: reprezentări, mize, consecințe. 

Prelegere, 

proiectare 

multmedia (filme, 

imagini publicitare 

etc.), analiza de text 

mass-mediatic, 

analiză conținut 

digital (website-uri) 

 

Săptămâna 9 

Reprezentări mass-mediatice și new-mediatice ale îmbătrânirii (emisiuni TV, presă, 

publicitate, bloguri). Tipuri de imaginar social care articulează reprezentările mass- și 

new-mediatice contemporane. Explorarea raportului dintre reprezentări și realități 

sociale: cât, de ce și în ce sens reprezentările contează. Teorii ale comunicării/media 

și ale reprezentării care pot fi utile în înțelegerea acestui raport. Aplicații pe spațiul 

românesc și internațional, analiza unor reprezentări de dată recentă. 

Prelegere, proiecții 

multimedia, analiză 

text mass-mediatic, 

discutarea unor 

texte teoretice 

 

Săptămâna 10 

Reprezentări culturale ale îmbătrânirii (cinematografie, literatură, artă plastică). 

Funcționarea  și relevanța socială a reprezentărilor culturale ale îmbătrânirii. 

Diferențe între cultura înaltă și cultura populară. Raporturi între valoarea socială a 

reprezentărilor bătrâneții, respectiv valoarea lor estetică. Comportamente/valențe 

estetice ale stereotipurilor sociale. Funcția mimetică a artei, funcția de creație socială 

și cunoașterea realității sociale. Analiză de filme, opere de ficțiune, opere plastice, în 

special a celor de dată recentă. 

Prelegere, proiecții 

multimedia (filme, 

imagini, conținut 

publicitar etc.), 

discutarea unor 

fragmente de texte 

literare dedicate 

îmbătrânirii 

 

Săptămâna 11 

Internetul și vârstnicii: între riscul excluziunii și șansa incluziunii sociale. Beneficiile 

tehnologiilor mediate de calculator pentru vârstnici (teorii și direcții actuale). Mize 

sociale ale alfabetizării digitale pentru vârstnicii de astăzi. Riscuri. Prezența 

vârstnicilor pe rețelele sociale: între oglindirea vârstei și strategii de compensație; 

între loisir și utilitate practică. Atitudini ale vârstnicilor față de rețelele sociale 

(offline) și față de social media. Grupuri dedicate vârstnicilor și îmbătrânirii în 

mediul digital. Cazul României. 

Prelegere, proiecții 

multimedia, 

discutarea unor 

situații din mediul 

online, analiză 

digitală, studiu de 

caz 

 

Săptămâna 12 

Bătrânețea la persoana I. Bătrânețea ca exacerbare a narativității. Sinele narativ. 

Povești personale de viață/povești alternative de viață. Relevanță sociologică. 

Reflectarea și rescrierea narațiunilor sociale ale îmbătrânirii la nivel 

personal/fenomenologic. Teoriile lui William Randall și Andrew Irving. Date și 

studii semnificative despre percepțiile din interior ale bătrâneții. Triunghiul 

Prelegere, 

discutarea unor 

texte ficționale și 

ale unor jurnale 

scrise de persoane 

cu demență, analiza 

de bloguri ale celor 

 



problematic: reprezentări sociale ale îmbătrânirii – atitudini față de îmbătrânire – 

autopercepție. Vârstă subiectivă vs. vârstă biologică/cronologică. Sinele fără vârstă 

(the ageless self). Analiza unor mărturisiri despre bătrânețe și îmbătrânire ale 

vârstnicilor. 

cu demență 

Săptămâna 13 

Percepții greșite, prejudecăți și stereotipuri legate de bătrânețe și îmbătrânire. 

Mecanisme sociale de formare și propagare. Categorii posibile de stereotipuri. 

Stereotipuri negative. Stereotipuri pozitive tradiționale. Stereotipuri extrem-pozitive 

recente. Vârsta e doar un număr (age is just a number). Frica de bătrânețe e frica de 

moarte. Discriminarea pe criterii de vârstă (ageism). Auto-discriminarea implicită. 

Exerciții de anticipație și empatie: cum vă veți simți când veți fi bătrâni, cum vedeți 

bătrânețea voastră. 

Prelegere, proiecții 

multimedia 

(imagini din cultura 

pop, filme etc.), 

problematizare, 

discuții finale de 

consolidare a unor 

concepte, teorii, 

tendințe sociale. 

 

Săptămâna 14 

Prezentarea lucrărilor de cercetare și discutarea lor 

Discuții 

argumentative 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul cursului și competențele pe care le vizează sunt gândite în acord cu cele mai noi abordări academice 

internaționale din domeniul studiilor asupra îmbătrânirii și bătrâneții (în special cu sociologia bătrâneții, dar și cu 

domeniile conexe: antropologie, death studies, studii culturale, etc.) și tratează problematici sociale dificile 

(îmbătrânirea populației, epidemia Alzheimer-ului, impactul masiv al tehnologiilor informației asupra vârstnicilor și 

resemnificării sinelui în mediul digital, reconfigurarea bătrâneții de către estetizarea consumeristă a individului etc.), 

precum și paradigme socio-culturale de ultimă actualitate (successful ageing, active ageing, transumanism, 

neuroștiințificizarea subiectului etc.), astfel că oferă un excelent cadru atât pentru o carieră în mediul academic/de 

cercetare (master, doctorat), dar înarmează, în același timp, cu instrumente conceptuale și de gândire 

sociologică/socială care pot fi extrem de utile în profesii care presupun înțelegerea ne-stereotipă a bătrâneții și 

contactul cu vârstnicii (munca în ONG-uri destinate vârstnicilor sau relației dintre generații, jurnalism, marketing, 

publicitate, științe politice) sau cu persoane cu variabilitate accentuată de vârstă (Resurse Umane). Aceasta mai ales 

întrucât nu se va neglija specificul românesc al bătrâneții și îmbătrânirii astăzi, dar nici nu se va minimaliza cadrul mai 

larg al culturii europene/globale.  

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs - înțelegerea unor concepte, teorii și 

tendințe sociale studiate la curs care să 

se reflecte în contextualizarea 

subiectului cercetat, în decupajul 

teoretic al proiectului 

- aplicarea unor metode adecvate de 

cercetare a fenomenului/subiectului 

ales 

- spirit argumentativ manifest, gândire 

critică în acțiune în relație cu miza 

cercetării, cu metodologia 

aleasă/practicată și cu 

obținerea/prezentarea rezultatelor de 

cercetare 

 

Notă: 

Pentru activitatea pe parcurs se pot 

obține până la două puncte în plus, de 

utilizat la nevoie. 

Proiect de cercetare 100% 

10.6 Standard minim de performanţă: proiectul de cercetare trebuie să fie original, în sensul asumării personale a 

mizei și metodologiei utilizate (orice tentativă de plagiere, copiere va fi sancționată) și să demonstreze o înțelegere 

decentă a conținuturilor cursului. 

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

       

Data avizării în departament: 14.09.2018            Semnătura directorului de departament  

          


