
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 Socioantropologia muncii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conferențiar Dr. Gabriel Troc 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu II/III 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

scris/VP 

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 
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• 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 
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• 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) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Obser

-vaţii 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul își propune să îi familiarizeze pe studenți cu principalele momente din istoria 

globală a muncii și cu principalele teoretizări ale acestora. 

În completarea altor cursuri pe tematica muncii, cursul de față abordează problema 

muncii dintr-o perspectivă istorică, pentru a pune în evidență - prin lecturi 

sociologice și antropologice - cum s-a transformat munca de-a lungul timpului,  

cum s-a ajuns la configurația de azi  și ce putem anticipa pentru viitor. 

 

7.2 Obiectivele specifice Înțelegerea de către studenți a tipului de muncă contemporan dominant - 
munca salariată - în raport cu alte forme de muncă specifice unor moduri de 
producție și practici de subzistență din trecut; înțelegerea modului în care 
practicile muncii, care sunt subordonate presiunilor pentru producerea de 
surplus, se naturalizează, producând în același timp diviziuni și ierarhii 
sociale, în fapt chiar eșafodajul structurii sociale. 



Curs I. (2 ore) Munca în societățile "primitive".  Modul de producție domestic 

        Sub-folosirea forței de muncă 

Elementele modului de producție domestic: diviziunea muncii; relația primitivă 
dintre om și ustensile; producția pentru reproducerea vieții; proprietatea 
„primitivă”; distribuție și reciprocitate. 

prelegerea  

Cursul 2. (4 ore) Munca fizică - muncă intelectuală. Modurile de producție ale       

antichității 

Primele forme de producție și exploatare a surplusului 

Munca în civilizațiile Epocii Bronzului 

Munca în civilizațiile Epocii Fierului 

Modul de producție sclavagist 

prelegerea  

Cursul 3. (4 ore) Modul de producție feudal (secolele 11-13) 

Caracteristicile MPF: categoriile sociale; relația de vasalitate și obligație;     
parcelarea suveranității și consecințele ei 

Dinamica feudală 

Orașul medieval  

Criza feudalismului dezvoltat 

prelegerea  

Cursul 4. (4 ore) Apariția relațiilor capitaliste 

Modelul comercial al dezvoltării economice  

Modelul demografic al dezvoltării economice medievale 

Apariția capitalismului agrar în Anglia  

prelegerea  

Verificare parțială (saptămâna 8) test scris  

Cursul 5. (4 ore) Tranziția la capitalismul industrial și măsurarea exactă a  

      timpului 

Munca în raport cu o sarcină vs. munca în raport cu timpul măsurat 
Modalități premoderne de măsurare a timpului 
Ceasul mecanic și transformarea percepției timpului  
Tehnologii de disciplinare și forme de rezistență la cestea 
Tranziția la capitalismul industrial 
Școala ca agent disciplinator 
Etica puritană și disciplinarea lucrătorilor 

prelegerea  

Cursul 6. (4 ore) Muncă industrială și consens productiv 

Specificul procesului de muncă în capitalism 
Forme de obținere a consensului productiv: 

Procesul muncii ca joc 
Formarea unei piețe interne de forță de muncă 
Formarea unei forme de guvernare internă intreprinderii capitaliste. 
Sindicalismul. 

prelegerea  

Cursul 7. (2 ore) Proiecție de film documentar pe tema muncii industriale: „The 
Take” 

proiecție de film 
urmată de 
dezbatere 

 

Cursul 8. (2 ore) Forme de muncă non-tradiționale: Munca de acasă/telemunca 
Beneficii și dificultăți ale telemuncii 
Emailul și munca neplătită 
"Pregătirea mentală" pentru muncă 
Noua si vechea muncă domestică 
Munca de acasă și precarizarea muncii 

prelegerea  

8.3 Bibliografie 
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Emile Durkheim, 2001 (1893), Diviziunea muncii sociale, Albatros 
Siegfried Kracauer, 2012 (1930), Salariații, Tact  
Alfred Sohn-Rethel, 1978, Intellectual and Manual Labour. A Critique of Epistemology, Macmillan Press, pp.83-

132  

Kathi Weeks, 2011, The Problem with Work. Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imagination, 
Duke University Press 
Robert Brenner,1976, Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, Past and 
Present No. 70 (Feb. 1976), pp. 30-75 
Paul Willis, 1977, Learning to Labour. How working class kids get working class jobs, Saxon House 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul asigură înțelegerea procesualităților istorice din problematica muncii precum și capacitatea de a analiza critic 
aspecte legate de organizarea contemporană a acesteia. Bibliografia în limba engleză produce obișnuința și întărește 
abilitatea de a lucra cu o limbă de circulație internațională. 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Însușirea cunoștințelor 
predate; capacitate de 
analiză și sinteză. 

Examen scris în sesiune 
Verificare parțială (săptămâna 
8) 

80% 
20% 

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanţă: Nota 5 

 

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

 

Data avizării în departament: 14.09.2018            Semnătura directorului de departament  

         

 


