
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, Asistență Socială 

1.4 Domeniul de studii Asistența socială 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Asistența socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ordine sociala, ordine spatiala 

2.2 Titularul activităţilor de curs conf univ Rudolf Poledna 

2.3 Titularul activităţilor de seminar conf univ. Rudolf Poledna 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:                                                                 8*25= 200 ore 

convenționale 

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

Tutoriat 4 

Examinări  6 

Alte activităţi: 0 

3.7 Total ore studiu individual 134 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite  8 

 

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  Calculator/laptop, videoproiector, conexiune internet     

5.2  De desfăşurare a seminarului/laboratorului  Calculator/laptop,  videoproiector, conexiune internet     



6. Competenţele specifice acumulate 
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C1- 3 credite 

 Cunoașterea celor mai importante modele de interactiune dintre spatiu si societate (spatiul 

container, spatiul relativ, spatiul semnificat social) Insuiri spatiale relevante 

social(exclusivitate, excluziune, fixitate, reversibilitate, cadru de referinta si orientare, 

amplificarea efectelor de excliziune si exclisivitate fizica si sociala prin intermediul proprietatii 

private asupra spatiului) 

 Cunoașterea reflexillor filosofice si sociologce despre spatiu, ordine si societate  

 Cunoașterea premiselor si consecintelor interactiunii dintre spatiul fizic si spatiul social in 

cadrul unei ordini sociale constituite. Consecintele sociale si spatiale ale privarii de libertate. 

Formele neprivative de libertate si rolul spatialitatii. 

C2- 3 credite 

  Înțelegerea relevanței cercetării teoretice si empirice în fundamentarea modelelor de ordine 

sociala 

  Cunoașterea principiilor sociale si spatiale ale imobilitatii si imobilizarii ca premisa a privarii 

de libertate ( de ex. modelul panopticonului) 
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 CT-2 credite 

Utilizarea reflectării critice a discursurilor stiintifice si publice despre ordinea sociala si spatiala în 

evaluarea programelor și activităților de asistență socială  pentru reabilitarea și pregătirea  in 

vederea reintegrării sociale a persoanelor sancționate penal. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Conceptul de spatiu. Principalele semnificatii date conceptului de spatiu 

de-a lungul timpului din perspectiva filosofica, fizica, sociologica 
prelegere asistată de 
calculator, 
problematizări şi 
ilustrări pe baza unor 
materiale,discuţii 
interactive  

 

2. Ce este ordinea? Ordinea fizica si ordinea sociala prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Înțelegerea și însușirea de către masteranzi a elemetelor definitorii pentru cele 

mai recunoscute modele de abordare a problematicii relatiei dintre ordinea 

sociala si ordinea spatiala . 

 

 

7.2 Obiectivele specifice Cunoașterea celor mai consacrate teorii si abordari metodologice despre 

alcatuirea sociala si arhitectura spatiilor privative de liberate in vederea 

amplificarii capacitatii de analiza si intelegere a posibilitatilor oferite de 

probatiune si procedurile de mediere. 



ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

3. Tema ordineii sociale. Conceptia lui J Locke, concpetia contractului 

social. Conditiile care fac posibila ordinea sociala in conceptia promovata de 

teoria sistemelor (structuralism-functionalism) 

 

 

prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

4.Constituirea spatiului, Teorii se metodologie. Constructia sociala a 

semnificatiei spatiului si ordinii. 
prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

5.Spatiul fizic si cel social. Abordarea lui Bourdieu I . prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

6..Spatiul fizic si cel social. Abordarea lui Bourdieu II prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

7. Abordarea post structuralista Foucault prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

8.Paradigma suprvegherii. Panopticon – principu si practici prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

9 Schimbarea pedeapsa si schimbarea sociala prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

 



interactive  

10. Societatea disciplinara  prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

11 Auto disciplinarea (Norbert Elias) si ordinea/dezordinea social  prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

12.De la ubicuitatea disciplinarij prin supraveghere la control social total prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

13.privarea de liberatet si alternativele la ea in conditiile controlului. social 

generalizat si sustinut de tehnologiile informatice contemporane 
prelegere asistată de 

calculator, 

problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

14. Concluzii problematizări şi 

ilustrări pe baza unor 

materiale,discuţii 

interactive  

 

 

Bibliografie curs 

Tanase Georgeta (Ed.), 1982, Materia, spatiul, timpul in istoria filosofiei, vol I., Editura Minerva Bucuresti, Colectia 

Biblioteca pentru toti 

Spatiul si timpul in filosofia lui Rene Descartes, pp. 220 - 225 

Spatiul si timpul in filosofia lui Isac Newton pp. 256 - 262 

Spatiul si timpul in filosofia lui Immanuel Kant, pp. 274 - 288 

Hutanu, Gheorghe, 1983, Principii si legi fundamentale in fizica, Editura Albatros, Bucuresti 

Principiile teoriei relativitatii restranse ale lui Einstein, pp. 22 - 44 

Gieryn, Thomas F., 2000, A Space for Place in Sociology, in: Annual Reviews, Sociology, 26, pp. 463-496 

Löw, Martina, 2008, The Constitution of Space. The Structuration of Space Through the Simultaneity of Effect and 

Perception, in: European Journal of Social Theory, nr. 11, (pp. 25 - 49), Sage Publications, Los Angeles, London, New 



Delhi and Singapore 

Bourdieu Pierre, Social Space and Symbolic Power,  Sociological Theory, Vol. 7, No. 1. (Spring, 1989), pp. 

14-25.  

Bourdieu Pierre, 1996,  Physical Space, Social Space and Habitus, Rapport 10;1996, Institut for sosiologi og 

samfunnsgeografi, Universitetet I Oslo 

 

Neocleous Mark, 2000, The Fabrication of Social Order. A Critical Theory of Police Power, Pluto Press, 

London, Sterling, Virginia (160 p) 

Garland David, 2001, Ther Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, The 

University of Chicago Press, Chicago, Oxford (307 p) 

Roach Anleu Sharyn L., 2010, Law and Social Change, Sage Publications, (312 p) 

Murakami Wood, David. " Surveillance." Encyclopedia of Urban Studies. 2009. SAGE Publications. 7 Apr. 

2010. <http://www.sage-ereference.com/urbanstudies/Article_n279.html>.  

Foucault Michel, 2007, Cursul din 4 aprilie 1979 (homo oeconomicus, societate civila, raport stat societate), 

in: Nasterea biopoliticii, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp. 265 - 288 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Seminar introductiv- definiri ale conceptelor cheie: spatiu 

societate, ordine 

Discutarea bibliografiei, 

problematizări, prezentări  pp,  

 

Semnificatiile coenptului de spatiu  

Ce este ordinea in general si ce intelegem prin ordea 
spatiala si ordine sociala 

 

Premisele ordinii sociale  

 Abordarea sociologica a relatiei spatiu societate in conpetia 

sociologului francez P Bourdieu 
 

 Foucault 1  

 Foucault II  

  Foucault III  

N Elias I  

 N Elias II.  

 De la societatea disciplinara la societatea controlului  

Consecintele practice ale societatii de control asupra 
definirii pedepselor si a modalitatilor de ispasire a 
pedepselor penale 

 

Starea probatiunii in Romania si cum se prefigurea viitorul 

acestui serviciu 
 

Seminar final  

 

Bibliografie seminar 

 

 

-Foucault Michel, 2006, Cursul din 21 noiembrie 1973 (puterea de suveranitate, puterea de disciplina), in: 

Puterea psihiatrica, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp. 43 -60 



Foucault Michel, 2006, Cursul din 28 noiembrie 1973 (dispozitive disciplinare, modelul Panopticonului), in: 

Puterea psihiatrica, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp 61 - 84 

Foucault Michel, 2009, Cursul din 5 aprilie 1978, (politia, metodele politiei, statul, ratiuni de stat, 

guvernamentalitate), in: Securitate, teritoriu, populatie, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp. 279 – 302 

Foucault Michel, 2009, Cursul din 17 martie 1976 (puterea de suveranitate, puterea asupra vietii, bio-

politica), in: Trebuie sa aparam societatea, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp 189 – 206  

Foucault Michel, 2007, Cursul din 4 aprilie 1979 (homo oeconomicus, societate civila, raport stat societate), 

in: Nasterea biopoliticii, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp. 265 - 288 

Elias Norbert, 2002 (1936), Procesul civilizarii, Editura Polirom, Iasi, vol I si II 

Vol I., Introducere pp. 5 – 39,  

Vol II, Sinopsis, Schita unei teorii a civilizarii, pp. 211 – 302, mai ales: I Constrangerea sociala ca 

autoconstrangere 211 – 225 

Zuboff Shoshana, 2016, The Secrets of Surveillance Capitalism, 

Shoshana Zuboff is the Charles Edward Wilson Professor, Emerita, Harvard Business School. This essay was 
written for a 2016 address at Green Templeton College, Oxford. Her forthcoming book is Master or Slave: 
The Fight for the Soul of Our Information Civilization, to be published by Eichborn in Germany and Public 
Affairs in the U.S. 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillance-
capitalism-14103616/the-assault-we-face-is-driven-14107188.html 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei urmărește să formeze competențe aprofundate, teoretice și practice, care să permită 

masteranzilor să înțeleagă relatia dintre spatiu, societate si forme de ordine.. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Înțelegerea argumentată și 
corectitudinea cunoştinţelor 

 

 

examen 

20% 

 reflectarea în răspuns a 

bibliografiei citite; 

20% 

Gândirea critică; 

 

10% 

  

10.5 Seminar/laborator -capacitatea de a transfera 

in analiză cunostinte 

Realizarea unui referat pe o 

tema la alegere despre 

 

 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillance-capitalism-14103616/the-assault-we-face-is-driven-14107188.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillance-capitalism-14103616/the-assault-we-face-is-driven-14107188.html


teoretice si bibliografia . 

-implicare  

- prezență 

ordinea sociala si rolul 

probatiunii in mentinerea 

acesteia. 

 

 

Teme de seminar legate de 

parcurgerea bibliografiei 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Jumătate din punctajul maxim. 

Realizarea sarcinilor de seminar . 

Prezenta la curs si seminar 75% 

 


