
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  Sociologia economiei politice clasice   

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector asociat dr. Dana Domsodi   

2.3 Titularul activităţilor de seminar    

2.4 Anul de studiu  2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Colocviu 

oral 

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 

Comp

etenţe 

profes

ionale 

• 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 

Comp

etenţe 

transv

ersale 

• 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 

Obiectivul cursului îl constituie formarea bagajului teoretic necesar tematizării cercetării sociale 

şi constituirea unui set fundamental de cunoştinţe despre principalele orientări teoretice din 

cadrul sociologiei economiei politice, sociologiei clasice a muncii și sociologiei valorii. Cursul 

presupune prezentarea, în perspectivă istorică, a conţinutului marilor paradigme teoretice ale 

sociologiei economiei politice clasice (a muncii și valorii) şi a gândirii celor mai importanţi 

exponenţi ai acestora, în perioada clasică. 

7.2 Obiectivele specifice Cursul este centrat pe achiziționarea de cunoștințe istorice și teoretice vizînd dezvoltarea 

economiei politice între secolul al XVI-lea și începutul secolului XX, intergrarea cîmpului 

cunoașterii sociologiei economiei politice într-un context mai larg al istoriei ideilor și al 

dezvoltării societăților moderne. Seminarul și cursul dezvoltă totodată capacitatea studenților 

de a înțelege, analiza și comenta un text teoretic de specialitate, de a identifica și integra critic 

informația teoretică în cercetarea sociologică aplicată. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Obser-

vaţii 

Prezentarea generală a cursului. Metodologie și probleme. (Economie politică și 

critică a economiei politice clasice. Aparat conceptual: mod de producție, relații de producție, 

extragere a surplusului, forme de proprietate. Importanța contextualizării istorice. Despre 

separarea și unitatea economiei și a politicii. ) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 



Mercantilism.(Context istoric, politici economice naționale, măsuri economice. The 

navigation and trade acts. Protecționismul francez. Discuția textelor clasice ale unor 

exponenți: Sir Thomas Mun, Gerard de Malynes, Jean-Baptiste Colbert) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Război, mercantilism, imperialism.. (Discuția relațiilor de interdependență dintre 

mercantilism, politici imperialiste și războailele anglo-olandeze și franco-olandeze. Discuție 

despre East India Company și Dutch East India Company.  Discuție despre imperiu și funcția 

economică a coloniei în context imperialist) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Anti-mercantilism (1): Fiziocrația 

    Primele formulări ale teoriei economiei politice clasice. Francois Quesnay și Anne-Robert 

Jacques Turgot. Concepte cheie, organizare socială și mecanisme de extragere a plusvalorii 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Anti-mercantilism (2). John Locke, Adam Smith și David Hume. (Discuția primelor formulări 

a teoriei valorii muncii la Locke) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Bogăția națiunilor și diviziunea muncii.  (Teoria valorii muncii la Adam Smith, diviziunea 

muncii, prezentarea versiunii clasice a pieței libere) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Ricardianism și neo-ricardieni. (Teoria ricardiană a comerțului. Teoria valorii muncii. Excurs: 

versiunea contemporană a neo-ricardianismului: Piero Sraffa) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

 



predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

Utilitarism.  (Tematizarea teoriilor lui Jeremy Bentham și John Stuart Mill) Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Revoluția marginalistă . (Prima generație: William Stanley Jevons, Carl Menger. Implicații 

politice și sociale) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Presupoziții ale criticii paradigmei economiei clasice.   (Karl Marx: critica economiei politice 

clasice. Concepte și metodă) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Moduri de producție. (Transformarea modurilor de producție. Critica paradigmei progresului 

liniar și a tezelor naturalizării capitalismului și a propensiunii pentru comerț. Introducere 

mizelor dezbaterii despre tranziția la capitalism.) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Inițierea dezbaterii despre trecerea de la feudalism la capitalism. (Maurice Dobb și Paul 

Sweezy) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 



Momentul Brenner în dezbaterea asupra tranziției.  (Discuția dezbaterii Brenner) Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 

 

Școala marxismului politic.   (Teorii, concepte și rezultate ale școlii marxismului politic. E.M 

Wood, G. Comninel, Perry Anderson și analiza istorică.) 

Prelegerea, studiul de 

caz, analiza de text, 

dialogul tematizat.  

Materiale folosite în 

predare : cărți în 

format fizic și digital, 

videoproiector, site 

internet 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Capacitatea studentului de 

a demonstra lectura 

bibliografiei aferente,  

înțelegerea și raportarea 

critică la temele discutate 

în cadrul cursului. 

Colocviu/ discuție referat 

specialitate 

100,00% 

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de 

performanţă:  

  

 

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

 

 

Data avizării în departament: 14.09.2018            Semnătura directorului de departament  

         

 


