
 
 

 
 

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 3 din care: 3.2  curs 2 3.3  seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5  curs 28 3.6  seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
Tutoriat 3 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... 0 
 
3.7 Total ore studiu individual 33 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Număr de credite 3 

 

 

 
  

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 Sociologia culturii 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Dumitru Stan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Dumitru Stan 
2.4 An de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6 Tip de evaluare* C 2.7 Regimul discipinei** DF 

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 Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata 
desfășurării cursului. 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Termenul prezentării proiectelor de seminar este stabilit de 
titularul activităților de seminar. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a prezentării 
proiectelor. 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.1. Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în cercetarea 
organizațiilor si comunităților; 
C1.2. Formularea de ipoteze si operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea si interpretarea 
fenomenelor cu care se confrunta organizațiile si comunitățile; 
C3.1. Elaborarea si interpretarea diagnozei sociale pe baza terminologiei, metodelor si paradigmelor 
specifice; 
C3.2. Interpretarea realității sociale prin aplicarea cunoștințelor fundamentale; 
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CT1. Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate si răspundere personala 
fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala; 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacitaților empatice de comunicare interpersonala 
si de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă; 
CT3. Utilizarea eficiente a surselor informaționale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line 
etc) atât in limba romana, cat si într-o limba de circulație internațională. 
 
 

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 
socioculturilor. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 explice diferenţele culturale dintre societăţi; 
 descrie spaţiul sociocultural românesc şi să identifice condiţionările reciproce dintre faptele 

sociale şi cele culturale; 
 interpreteze ştiinţific raţionalitatea evoluţiei, involuţiei ori stagnării fenomenelor culturale; 
 utilizeze conceptele sociologiei culturii în analize specifice altor ştiinţe socioumane; 
 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. Obiectul şi problematica sociologiei culturii • 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. Culturalitatea – specificitatea umanului 

3. Cultură şi civilizaţie 

4. Tipuri de societăţi - tipuri de culturi 



 
 

 
 

5. Condiţionările geografice, biologice, economice şi 
demografice ale culturalităţii 

6. Explicarea funcţionării socialului din perspectiva 
culturalismului  

7. Tipuri de mobilitate culturală 

8. Decalajul şi şocul cultural 

9. Ce trebuie să  ştie persoanele care se 
deplasează în spaţii culturale străine? 

10. Capitalul cultural şi formele lui 

11. Arta din punct de vedere sociologic 

12. Rolurile socio-culturale ale manifestărilor ludice, 
ale instituţiilor de învăţământ, ale cărţii şi ştiinţei 

13. Rolurile socio-culturale ale manifestărilor ludice, 
ale instituţiilor de învăţământ, ale cărţii şi ştiinţei 

14. Cultura de masă vs cultura academică 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

I. Ionescu, D. Stan, Elemente de sociologie, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1999; G. Johns, 
Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998;.G. Hofstede, Managementul structurilor 
multiculturale, Editura Economică, 1996; G. Becker, Capitalul uman, Editura All, Bucureşti, 1998;G. Becker, 
Comportamentul uman, Editura All, Bucureşti, 1998; M.D.Gheorghiu, Sociologia culturii. Cercetări 
contemporane, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1988; M. Moldoveanu(coord.), Managementul culturii, 
Editura Expert, Bucureşti, 2000; A.Moles, Sociodinamica culturii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974; P. 
Bourdieu, Homo academicus, Minuit, Paris, 1984.  
 
Referinţe suplimentare:  

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

1. Televiziunea şi internetul – surse culturale 
fundamentale? 

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

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar. 

•  exigenţe seminar: 
participare activă, 
minim 4 intervenţii 
punctate. 

2. Televiziunea şi internetul – surse culturale 
fundamentale? 

3. Universitatea – mediu de formare a elitelor 
societăţii 

4. Leadership-ul  cultural 

5. Modele de difuzare a valorilor 

6. Activitatea laboratoarelor de educaţie 
interculturală 



 
 

 
 

 

 

 
Data completării, Titular de curs, Titular de seminar, 
27.09.2021 Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan Prof. Univ. Dr. Dumitru Stan 
  

 
 

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

7. Ierarhia şi criza valorilor în societatea românească 

Bibliografie 
1. Stanton, N., 1995, Comunicarea, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti; D. Stan, Maladii ale 

socialului, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2015.Norbert Elias, Procesul civilizării, Editura 
Polirom, Iaşi, 2002. A. Toffler, Consumatorii de cultură, Editura Antet, Oradea, 1997. Matthieu Bera, 
Yvon Lamy, Sociologia culturii, Editura Institutul European, Iaşi, 2008. D. Otovescu (coord.), 
Sociologia culturii. Antologie. Autori străini, Editura Beladi, Craiova, 2010. Giovanni Sartori, Homo 
videns. Imbecilizarea prin televiziune şi post-gândirea, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997. 

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

Disciplina “Sociologia culturii” răspunde nevoii sociale de explicare a fenomenelor socioculturale 
actuale, precum şi necesităţii formării de specialişti în cercetarea şi diseminarea culturii. 

10. Evaluare 

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 Colocviu 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. 

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). 


