FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul

Universitatea Babes-Bolyai
Biologie și Ecologie
Biologie și Ecologie al Liniei
Maghiare

1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Biologie
Master, anul 2, frecvența de zi
Biologie medical, biologie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Introducere în antropologie
2.2 Titularul activităţilor de curs
HARTEL Rudolf Tiberiu
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul

HARTEL Rudolf Tiberiu
3

2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei Op.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.2. Din care: curs 2
3.3 laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 182 Din care: curs
28
3.6 laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: aplicatii pe teren
3.7 Total ore studiu individual
126
3.8 Total ore pe semestru
182
3.9 Numărul de credite
7
4.Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competenţe
Nu este cazul

2
28
ore
76
15
25
2
4
4

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
Cursului

Suport logistic: proiector multimedia, calculatoare, tablă de scris

5.2 De desfăşurare a
laboratorului

Proiector multimedia,
calculatoare, tablă de
scris

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- Antropologia în contextul științelor sociale: descriere, analiză, interpretare;
-

Folosirea corectă a criteriilor pentru evaluarea metodelor de cercetare antropologice (avantaje,
dezavantaje ale metodelor de cercetare);

-

Analiza interdisciplinară a unor probleme sociale;

-

Diseminarea cunoștiințelor științifice pe platforme academice în limba maghiară, română și o
limbă de circulație internațională;
Cunoașterea unor metode eficiente de comunicare a științei la publicul larg

C.1. Folosirea și aplicarea interdisciplinară a cunoștiințelor științelor umane- și sociale

transversale

Competenţe

C.2. Analiza complexă a construcțiilor sociale (artistice, discursuri publice, cultură de masă,
subcultură etc)
C3. Înțelegerea antrolopogiei bolilor sociale.
C.4. Identificarea, analiza, clasificarea fenomenelor culturale în context local, regional, național și
global

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

•

Scopul cursului este de a prezenta studenții la principalele teme ale
antropologiei clasice și contemporane. Fiecare subiect se referă la
aspecte legate de cultură și societate, inclusiv sănătate, și descrie în scurt
timp dezvoltarea socială și transformările culturale ale omenirii.
Prelegerea nu este o formă monologică, ci interactivă, cu discuția cu
studenții, cu scopul de a se referi și de a aplica abordarea antropologică
a propriei vieți.
• Plasarea antropologiei culturale și sociale printre științele
interdisciplinare, descriind structura sa internă
• Înțelegerea conceptului de cultură și gândire simbolică și
comportament, referindu-le la viața de zi cu zi
• Interpretarea relației dintre individ și societate, structura societății,
interacțiunile sociale, sanatatea sociala
• Înțelegerea principalelor tendințe în dezvoltarea culturii și a dezvoltării
sociale pe termen lung precum si a modului in care aceste tendinte
afecteaza sanatatea
• Cunoștințele de bază ale principalelor teorii antropologice explicative
culturale și sociale

8.1 Curs
8. Conţinuturi
1. Introducere: Ce este antropologia?
Subiectul antropologiei, a structurii sale, a relației cu alte științe,
caracteristicile sale metodologice

Metode de
predare
prelegere frontală,
dialog, interogaţie

2. Despre cunoașterea antropologică
Ce este cunoașterea? Rolul observatorului. Eul ca și ”cognizant”.
Generalizarea.
Despre cunoștințele științifice. De la legi la modele.

prelegere frontală,
dialog, interogaţie

Observaţii

3. Cultura
Gândirea simbolică, comportamentul simbolic. Semnul social. Convenția.

prelegere frontală,
dialog, interogaţie

4. Standarde și o viață socială reală
prelegere frontală,
Reprezentarea și comportamentul social. Categorii culturale. Cultură și dialog, interogaţie
personalitate. Identități și diferențe în comunitățile umane. Abordarea etică
și empirică.
5. Individul ca ființă socială
Rolul social, statutul. Interacțiunea interpersonală
6. Structura societății

prelegere frontală,
dialog, interogaţie
7. Grupuri și instituții sociale. Stratificarea socială, inegalitatea socială, prelegere frontală,
diferențele culturale în gen. Consecinte asupra sanatatii
dialog, interogaţie
8. Sisteme de fiabilitate
Descendenții. Instituția căsătoriei

prelegere frontală,
dialog, interogaţie

9. Organizarea politică a societății
Structuri de putere. Sistemele politice centralizate și descentralizate

prelegere frontală,
dialog, interogaţie

10. Sisteme economice
Moduri de producție și distribuție

prelegere frontală,
dialog, interogaţie

11. Apariția și dezvoltarea culturii și a societății
Procesul de a deveni o ființă umană, evoluția celor mai importante trăsături
biologice
umane,
primele
inovațiiaculturale,
și proprietățile omului
12. Apariția
primelor
civilizații,
orașului șiaspectul
a statului
modern.
Factorii
ecologici
și
umani
care
afectează
evoluția
societății
Stilul de viață al primilor oameni moderni, răspândirea omului
pe Pământ.
.
Trecerea
la producția alimentară și componentele acesteia.
13. Antropologia societăților tribale
Strategii de adaptare economică în societățile tribale: stilul de viață de
adunare, vânătoare și pescuit, horticultură, stilul de viață al societăților
păstorilor. Exemple contemporane. Probleme metodologice ale
răscumpărării exemplelor contemporane în trecutul istoric. Structura socială
a societății tribale. Principalele tipuri teoretice folosite pentru a explica
lumea tribală: teoria mozaicului, teoria scării și teoria sistemelor regionale
14. Antropologia societății globale
Integrarea societăților, antropologia colonialismului. Explicații antropologice
despre globalizare, neocolonialism, societăți complexe de astăzi
Concluzii, pregătirea pentru examen

prelegere frontală,
dialog, interogaţie
prelegere frontală,
dialog, interogaţie
prelegere frontală,
dialog, interogaţie

prelegere frontală,
dialog, interogaţie

Literatură obligatorie
BARLEY, Nigel
2006 Egy zöldfülű antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból. Typotex, Budapest
BLOEM, Marion
1995 Látom, látom, amit te nem. Magyar Lettre Internationale. ősz, 24–25.
BODROGI Tibor: Társadalom (részletek)
Elektronikus kiadás: http://mek.niif.hu/04600/04682/html/mestersegek0002.html (2012. január)
CLIFFORD, James: Utazó kultúrák. Karádi Éva fordítása. Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár
http://terebess.hu/keletkultinfo/clifford.html (2012. január)
ERIKSEN, Thomas Hylland
2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. Gondolat Kiadó, Budapest
GEERTZ, Clifford
1994 Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Századvég Kiadó Budapest
Hollós Marida
1995 Bevezetés a kulturális antropológiába. Szimbiózis (5).
Elektronikus kiadás: http://users.atw.hu/de-levpsz2-2010/fajlok/kultantr/bevezet_s.pdf (2012. január)
LÉVI-STRAUSS, Claude
1979 Szomorú trópusok. Európa Könyvkiadó, Budapest
SÁRKÁNY Mihály
2000 Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. L’Harmattan
WOLF, Eric R.
1995 Európa és a történelem nélküli népek. Budapest
Literatură recomandată
Agar, Michael H.
1980 An Informal Introduction to Ethnography. New York
B. Cole, Jonetta
1988 Anthropology For The Nineties. The Free Press, New York
Eriksen, Thomas Hylland
2004 What is Anthropology? Pluto Press, London
Hendry, Joy
2008 An introduction to social anthropology. Sharing our worlds. 2nd edition, Palgrave
Hiebert G. Paul
1976 Cultural Anthropology, J. B. Lippincott Company Macmillan, New York
Keesing, Roger M.
1981 Cultural Anthropology. A Contemporary Perspective. HRW International Editions
Mihăilescu, Vintilă
2007 Antropologie. Cinci introduceri. Polirom
Introducere in antropologie. Suport de curs
http://www.politice.ro/proiecte/antro_an2.pdf
Thomas, Herbert
1995 The First Humans. The Search for Our Origins. New Horizons, London

8.2 Laborator/seminarii

Metode de
predare
1. Citirea textului: cunoașterea culturală, regulile jocului culturii, înțelegerea Lucrari practice
reciprocă. Obiceiuri, reguli, întâlnirea cu aceștia
Individuale și de
grup
2. Antropologie: cunoașterea reciprocă și învățarea reciprocă
Lucrari practice
Individuale și de
grup
3. Persoane fizice și societăți.

4. Parteneriat, familie, societate
5. Descendent, Relație, Familie, Bărbat, Femeie.
6. Organizarea politică a societății.

Lucrari practice
Individuale și de
grup
Lucrari practice
Individuale și de
Lucrari practice
grup
Individuale și de
grup
Lucrari practice
Individuale si de
grup

7. Schimbul și reciprocitatea, sferele economice și rolul banilor

Lucrari practice
Individuale si de
grup

8. Economie, piață, bani și administrație (colonială)

Lucrari practice
Individuale si de
grup

9. Integrarea societăților, colonizarea și antropologia

Lucrari practice
Individuale si de
grup

10. Globalizarea societăților

Lucrari practice
Individuale si de
grup

11. T errain în apropiere? Noi locuri de antropologie
12. Antropologia socialismului și a postsocialismului

Lucrari practice
Individuale si de
grup
Lucrari practice

13. Colonialismul, postcolonialismul, orientalismul și panta est-vest

Individuale si de
grup
Lucrari practice

14. Locul antropologiei: încheierea conversației

Discuții

Individuale si de
grup

Observaţii
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6. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul se încadrează în schema cuasiunanim folosită pentru această disciplină de la universităţile
importante din România şi Europa.
Continutul cursului ţine cont de necesităţile de pregătire ale studenţilor ca viitori profesori în
preuniversitar, precum şi pentru cei implicaţi în conservarea naturii și în strategiile de
dezvoltare pentru peisajele culturale.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Verificarea cunoștințelor
teoretice
Verificarea cunoştinţelor
practice

Examen oral la sfârșitul
semestrului
Examen oral la sfârşitul
semestrului

10.3 Pondere din
nota finală
66%
33%

10.6 Standard minim de performanţă
• Cunoaşterea noţiunilor de bază, obţinerea notei 5

Data completării
10.05.2018

Semnătura titularului de curs
Conf. Dr. Hartel Rudolf Tiberiu

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de seminar
Conf. Dr. Hartel Rudolf Tiberiu

Semnătura directorului de departament
conf. dr. László Zoltán

