
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect 
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opţionale; DF – discipline facultative 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi 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 ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat 6 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... 0 
 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 

 

 
  

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social-Politice 
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.4 Domeniul de studii Sociologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Sociologie / Sociolog 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Etnologie 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Dumitru Stan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.Stud.Drd. Heisu Andreea 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare* E 2.7 Regimul discipinei** DO 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C3.2 Interpretarea realitatii sociale prin aplicarea cunostintelor fundamentale; 
C4.2 Exprimarea cauzalității problemelor si conflictelor sociale si identificarea de resurse si modalități 
pentru rezolvarea acestora; 
C5.2 Identificarea nevoilor specifice ale grupurilor țintă. 
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CT1 Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate si raspundere personala 
fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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l D2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de concepte, 

situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 
D4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele 
si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii adecvate cercetării societăţilor 
tradiţionale. 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 explice diferenţele dintre societăţile arhaice, tradiţionale şi moderne; 
 descrie spaţiul sociocultural tradiţional şi să identifice prelungirile acestuia în societăţile actuale; 
 interpreteze ştiinţific raţionalitatea socială a evoluţiei, involuţiei ori stagnării fenomenelor sociale; 
 utilizeze conceptele etnologiei în analize de tip sociologic; 
 coreleze cunoştinţele de sociologie cu cele de etnologie, antropologie, istorie şi psihologie. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1.   Ce este etnologia? Specificitate cognitivă şi 
etape de evoluţie.  

• prelegerea 
universitară,  
problematizarea, 
• conversaţia, 
• observaţia, 
• explicaţia, 
• studiul de caz, 
• studiul 
documentelor. 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Temele de curs se 
regasesc în 
bibliografia 
recomandată 

2. Paradigme de delimitare a problematicii 
etnologiei. 

3. Forme istorice de familie. Reguli de schimb 
marital. 

4. 
Principii şi sisteme ale relaţiilor de rudenie. 5. 
Aspecte funcţionale/ disfuncţionale ale familiilor 
arhaice şi tradiţionale. 

5. Familia tradiţională românească.  



 
 

 
 

6. Familia tradiţională românească. 

7. Familia tradiţională românească. 

8. Spaţiul rezidenţial tradiţional: structură şi 
funcţionalitate.  

9. Ordinea socială intracomunitară. Justiţia din 
punct de vedere etnologic. 

10. Justiţia tradiţională românească. 

11. Componente pozitiviste ale acţiunii în ruralul 
arhaic şi tradiţional. 

12. Asistarea socială în comunităţile premoderne. 

13. Tradiţii asistenţiale româneşti. 
 

14. Tradiţie- datină- obicei: Concepte etnosociologice 
fundamentale. 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

D. Stan, Sociologia ruralului tradiţional românesc, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2001. 
J. P. Poirier, Etnologie generală, Gallimard, Paris, 1968. 
 J. Copans, Introducere în etnologie şi antropologie, Editura Polirom, 1999.  
N. Constantinescu, Relaţiile de rudenie şi societăţile tradiţionale, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1987.  
R. Vulcănescu, Etnologie juridică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.  
V. Trebici, I. Ghinoiu, Demografie şi etnografie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1986. 
 J. Lips, Obârşia lucrurilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1980. 
 R. Lowie, Tratat de sociologie a  primitivilor, Payot, Paris, 1969.  
 
Referinţe suplimentare:  

D. Stan, Etnologie, curs ID, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005, R. Vulcănescu, Mitologie română, 
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1985. H.H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, 
vol. I-III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1958. I. Vlăduţescu, Etnografie românească, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1973. Segalen, M.,Etnologie, Editura Amarcord, Timişoara, 2002. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Minorităţile etnice din România  

•  problematizarea, 
• conversaţia, 
• observaţia, 
• explicaţia, 
• studiul de caz. 

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar. 

•  exigenţe seminar: 
participare activă, 
minim 8 intervenţii 
punctate. 
 

2. Ciclul existenţei: naşterea, nunta, înmormântarea 

3. Ciclul existenţei: naşterea, nunta, înmormântarea 

4. Ciclul existenţei: naşterea, nunta, înmormântarea 

5. Ciclul sărbătorilor tradiţionale româneşti 



 
 

 
 

 

 

6. Ciclul sărbătorilor tradiţionale româneşti  
 

7. Ciclul sărbătorilor tradiţionale româneşti  
 

8. Ciclul muncii în spaţiul tradiţional 

9. Darul din perspectivă etnologică 

10. Locuinţa tradiţională 

11. Meteorologie tradiţională 

12. Magia, actanţi şi practici în desfăşurarea magiei 

13. Capitaluri culturale tradiţionale active în perioade 
de criză 

14. Biserica şi ordinea socială  

Bibliografie 
1.   Stan, D., Sociologia ruralului tradiţional românesc, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2001.  
2. Copans, J., Introducere în etnologie şi antropologie, Editura Polirom, 1999. 
3. Vulcănescu, R., Mitologie română, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1985. 
4.  Stahl, H.H., Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. I-III, Editura Academiei Române, 

Bucureşti, 1958 
5. Segalen, M.,Etnologie, Editura Amarcord, Timişoara, 2002. 
6. Cojocaru, N., Istoria tradiţiilor şi obiceiurilor la români, 3 vol.,  Editura Etnologică, Bucureşti, 2008, 

2012. 
7.  Marian, S. Fl., Naşterea la români: studiu istorico-comparativ etnografic, Ediţie îngrijită, introducere, 

bibliografie şi glosar de Iordan Datcu, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2008. 
8.  Marian, S. Fl., Nunta la români: studiu istorico-comparativ etnografic, Ediţie îngrijită, introducere, 

bibliografie şi glosar de Iordan Datcu, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2008. 
9.  Marian, S. Fl., Înmormântarea la români: studiu istorico-comparativ etnografic, Ediţie îngrijită, 

introducere, bibliografie şi glosar de Iordan Datcu, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2008. 
10. Marian, S. Fl., Sărbătorile la români : studiu etnografic, 3 vol., Editura Saeculum, Bucureşti, 2001. 
11. Hulubaş, A., Obiceiuri de naştere din Moldova, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 

2012. 
12. Ciubotaru, S., Nunta în Moldova, , Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2000. 
13. Ciubotaru, I. H., Obiceiurile funebre din Moldova în context naţional, , Editura Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” Iaşi, 2014. 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina “Etnologie” răspunde nevoii sociale de explicare a fenomenelor socioculturale actuale 
plecând de la capitalurile culturale tradiţionale, precum şi necesităţii formării de specialişti în 
cercetarea culturii tradiţionale. 

10. Evaluare 



 
 

 
 

 
Data completării, Titular de curs, Titular de seminar, 
27.09.2021 Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan Asist.Stud.Drd. Heisu Andreea 
  

 
 

Data avizării în departament, Director de Departament, 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs • Rezolvarea subiectelor 
de examen Examen 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea şi susţinerea 
unor proiecte de seminar 

• Absolvirea cursului este 
condiţionată de 
participarea la minimum 
50%+1 din seminariile 
desfăşurate 

• Inregistrarea 
prezenţelor 

• Evaluare: prezentare 
proiecte, participări la 
discuţii 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea unui eseu pe un subiect derivat din tematica de seminar. 
• Obţinerea punctajului minimal (50%) la  fiecare dintre cele două tipuri de activităţi (curs, 

seminar). 


