
   

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş Bolyai 
1.2 Facultatea /  Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.3 Catedra/ Departamentul Sociologie 
1.4 Domeniul de studii Sociologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de 

studii/Calificarea 

Sociologie 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Relații interetnice 
2.2 Titularul activităţilor de 

curs 

Prof univ. dr. István HORVÁTH 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 
2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 

Semestrul 

6 2.6 Tipul de 

evaluare 

E  2.7 Regimul 

disciplinei 

DS 
 

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 

6 

 

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...................................  
3.7 Total ore studiu 

individual 

47  
3.9 Total ore pe semestru 75 
3. 10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum 

x 

4.2 de 

competenţe 

Cunoașterea unor concepte generale de sociologie și de psihologie socială sau 

psihologie cognitivă  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de 

desfăşurare a 

cursului 

Sală cu proiector 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laborato

rului 

Sală cu proiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et
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ţe

 

p
r
o
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o

n
a
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C1.2.  Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie pentru explicarea 

şi interpretarea fenomenelor cu care se confruntă organizaţiile şi comunităţile 

C3.2 Interpretarea realităţii sociale prin aplicarea cunoștințelor fundamentale 

C3.1 Elaborarea si interpretarea diagnozei sociale pe baza terminologiei, metodelor si 

paradigmelor specifice 

C6.2 Identificarea, măsurarea si evaluarea tipurilor si stilurilor de comunicare 

C5.2 Identificarea nevoilor specifice ale grupurilor țintă 

C4.1 Definirea, clasificarea si alegerea metodelor, tehnicilor si procedeelor utilizate în 

identificarea cercetării si soluționării unor probleme sociale 

C4.2 Exprimarea cauzalității problemelor si conflictelor sociale si identificarea de 

resurse si modalități pentru rezolvarea acestora 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

tr
a

n
sv

e
r
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le
   

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și 

formare profesională asistată (portaluri Internet, baze de date, cursuri on line etc.) atât 

în limba maghiară și română, cât și în engleză. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea la studenţi a unor abilităţi analitice necesare 

înțelegeri unor aspecte problematice ale diversității etnice  

 7.2 Obiectivele specifice Însușirea unei terminologii specifice necesare analizei unor 

procese și fenomene sociale legate de diversitatea etnică 

Capacitatea de a contura soluții pentru a gestiona anumite 

probleme legate de diversitatea etno-culturală. 

Dezvoltarea unui sistem de valori centrate pe toleranță și 

înțelegere. 

  

8. Conţinuturi 

 

8. 1 Curs 

 

Metode de predare 

 

Obs. 

1. Introducere: scurt istoric al studierii relaţiilor 

interetnice şi varietatea abordărilor şi 

perspectivelor. Prezentarea ramurii disciplinare, 

a cursului, clarificarea așteptărilor. 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 

2. Rasă şi rasism Conceptul biologic de rasă. 

Rasismul științific. Ideologia și politica rasistă 

(eugenia).Rasismul contemporan 

 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 

3. Etnicitatea. Istoricul conceptului de etnic. 

Perspective teoretice în definiția etnicității: 

obiectiv versus subiectiv (Isajiw, Anderson), 

dimensiune a structurării sociale versus 

etnicitate simbolică (Alba), primordial (Geertz) 

versus situațional. 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 

4. Perenialism (A.D. Smith) versus modernism 

(Gellner, Hobsbawm, Anderson), esențialist 

versus constructivist (Barth). 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 



   

5. Categorizarea şi calsificarea etnică. Pluralismul 

categoriilor şi ordonarea lor ca act de control 

social. Variabilitatea logicilor şi criteriilor de 

clasificare etnică. Recensământ şi înregistrarea 

etnicităţii 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 

6. Stereotipia. Imaginea celuilalt ca produs 

cultural. Imagologie. Reprezentări sociale: 

categorii şi stereotipii etnice. Funcţiile 

stereotipurilor. Stereotipia şi distorsionarea 

percepţiei. 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 

7. Prejudecata. Definiţii şi nuanţări conceptuale. 

Allport: forme ale manifestării prejudecăţilor. 

Prejudecăţi manifeste şi subtile. Prejudecata din 

perspectiva teoriei Mertoniene a acțiunii 

sociale. 

Expunere interactivă  

8. Teorii ce explică amplificarea fenomenului 

prejudecăţii. Teorii cultural istorice (Emergența 

etnnocentrismului, politicile memoriei. Teorii 

socio-demografice (pragul demografic, 

conflicta asupra resurselor) 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 

9. Teorii socio-demografice (particularități, ale 

organizării sferei publice, piața segmentată a 

forței muncii, ideologiile structurate). Teorii 

psihologice (grupul de referință, personalitatea 

autoritariană). 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 

10. Discriminarea. Discriminarea și idealul modern 

de egalitate. Dezvoltarea idei de discriminare și 

dezvoltarea instituție cetățeniei (T. H. 

Marshall). Sistemul de protecție împotriva 

discriminării din România 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 

11. Analiza fenomenului discriminării. Tipologiile 

discriminării: subiectiv versus calificat. Acte 

calificate versus consecinţe. Izolat versus 

instituţionalizat. 

Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 

 

12. Conceptul de minoritate. Perspective 

demografice și sociologice. Tipologia lui 

Schermehorn. Minoritate și poziție de putere, 

minoritate și status social. 

Expunerea interactivă  

13. Minoritate Sistem stratificare și minoritate. 

Reacții psiho-sociale la situația de minoritate. 

Minoritatea romilor din România 

Expunerea interactivă.  

14. Sinteză, pregătirea examenului Prelegere orală (expunere, 

explicație) cu secţiuni 

interactive 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

În elaborarea conținutului cursului ne am orientat atât după cursuri similare de la alte universități 

din țară și străinătate (sociologie relațiilor interetnice și rasiale, Multiculturalism, etc.) Precum și 

după diferite programe analitice ale unor discipline predate în școlile din România: educație 

civică, educație interculturală, istoria și tradițiile minoreităților din România 

 

 

 



   

 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 

 

10.1 Criterii de 

evaluare 

 

10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

 

10.4 Curs 

 

 

Înţelegerea şi utilizarea 

adecvată a principalelor 

concepte cheie și teorii 

Examen scris  100% 

   

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Explicarea a minimum 30% din conceptele definitorii. 

Lectura și notarea a minimum 30% a textelor obligatori 

 

 


