
 
 

 
 

FIȘA DISCIPLINEI 
 

 

* E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect 
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opționale; DF – discipline facultative 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2  curs 1 3.3  seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învățământ 28 din care: 3.5  curs 14 3.6  seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 13 
Tutoriat 3 
Examinări 3 
Alte activități ................................... 0 

 

3.7 Total ore studiu individual 47 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Număr de credite 3 

 

 

 
  

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice 
1.3 Departamentul Sociologie și Asistență Socială 
1.4 Domeniul de studii Sociologie 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Sociologie / Sociolog 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Sociologia literaturii și artei 
2.2 Titularul activităților de curs Conf.Univ.Dr. Dan Lungu 
2.3 Titularul activităților de seminar Conf.Univ.Dr. Dan Lungu 
2.4 An de studiu II 2.4 Semestru 4 2.6 Tip de evaluare* C 2.7 Regimul discipinei** DF 

4. Precondiții (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competențe Nu este cazul 

5. Condiții (dacă este cazul) 

5.1 De desfășurare a cursului Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata 
desfășurării cursului. 

5.2 De desfășurare a seminarului/ 
laboratorului 

Nu se vor accepta cererile de amânare a prezentării 
proiectelor. 
Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata 
desfășurării seminarului. 



 
 

 
 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
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 C1.1. Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în cercetarea 
organizațiilor si comunităților  
C3.2. Interpretarea realității sociale prin aplicarea cunoștințelor fundamentale; 
C6.1. Formularea si analiza conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în 
analiza comunicării; 
C6.2. Identificarea, măsurarea si evaluarea tipurilor si stilurilor de comunicare. 
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CT3 Utilizarea eficiente a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri 
on line etc) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 
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D1. Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale domeniului si ale 
ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala 
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 
D5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii si metode consacrate în 
domeniu 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 
 Explice conceptele de camp cultural, lume literar-artistică, habitus, succes, carieră 
 Descrie modele fundamentale de înțelegere sociologică a artei și literaturii 
 Utilizeze conceptele și modelele sociologiei literaturii și artei 
 Analizeze diferitele fenomene sociale ale realității cultural-artistice 

8. Conținut 
8.1 Curs Metode de predare Observații 

(ore și referințe bibliografice) 

1. 

Arta şi literatura ca obiecte ale sociologiei. 
Raporturi interdisciplinare. Evoluţia istorică a 
obiectelor de studiu. 
 • descrierea 

• expunerea 
problematizată 
• explicația 
• conversația 
reproductivă 
conversația 
euristică 

• Cursul se 
desfășoară conform 
programării de la 
orar 

• Temele de curs se 
regasesc la 
bibliografie 

2. Metode de cercetare în sociologia artei şi 
literaturii. 

3. 

Perspectiva structural-funcţionalistă.Opera literară 
/ de artă, -autorul / artistul, creaţia literară / artistică, 
cititorul / consumatorul de artă, aspecte 
instituţionale, viaţa literară / artistică 
 

4. Autonomizarea câmpului literar / artistic 



 
 

 
 

5. 
Câmpul de producţie restrânsă şi cel de largă 
producţie  
 

6. Poziţii şi luări de poziţii, dispoziţie estetică şi 
competenţă artistică 

7. Construcţia identităţii artistice / strategii identitare 

Bibliografie  
 
Referințe principale: 

Bourdieu, P, 1986, Economia bunurilor simbolice, Ed. Meridiane, București. 
 
Referințe suplimentare: 

Alexandrescu, S., 1999, Privind înapoi, modernitatea, Ed. Univers, Bucureşti. 
Bourdieu, P., 1998, Regulile artei, Ed. Univers, Bucureşti. 
Cornea, P., 1980, Regula jocului, Ed. Eminescu, Bucureşti. 
Duvignaud, J., 1995, Sociologia artei, Ed. Meridiane, Bucureşti. 
Escarpit, R. (coord.), 1974, Literar şi social, Ed. Univers, Bucureşti. 
Gheorghiu, M.D. (coord.), 1988, Cercetări contemporane de sociologia culturii, Ed. Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi. 
Gheorghiu, M.D. (coord.),1991, Sociologia percepţiei artistice, Ed. Meridiane, Bucureşti. 
Herseni, T., 1973, Sociologia literaturii, Ed. Univers, Bucureşti. 
Lungu, D., Incursiuni în sociologia artelor. Studii, eseuri, articole, , Ed. Universității ”Al. I. Cuza”, Iași. 
Lungu, D.2006, Evoluția metodelor de cercetare în sociologia artelor, Ed. Universității ”Al. I. Cuza”, Iași. 
Lungu, D., 2013, Construcția identității într-o societate totalitară. O cercetare sociologică asupra scriitorilor, Ed. 
Universității ”Al. I. Cuza”, Iași. 
Jauss, H.R., 1983, Experienţă estetică şi hermeneutică literară, Ed. Univers, Bucureşti. 
Volovici, L., 1976, Apariţia scriitorului în cultura românească, Ed. Junimea, Iaşi. 
 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observații 

(ore și referințe bibliografice) 

1. Sociologia literaturii / artei şi structuralismul 
francez (L.Goldmann, P.Francastel).                   

• expunerea 
problematizată 
• discuția 
• explicația 

• Seminarul se 
desfășoară conform 
programării de la 
orar 

• Fiecare student 
trebuie să elaboreze 
și să susțină minim 
un proiect de 
seminar 

2. Arta ca profesie (E. Freisdon, F.de Singly). 

3. Piaţa şi muzeele în producerea valorii artistice (R. 
Moulin). 

4. 
Piaţa literaturii şi strategii intelectuale în câmpul 
literar (J.C. Chamboredon). 
 

5. 
Apariţia povestirii poliţiste (J. Dubois) şi a 
romanului psihologic (R.Ponton). 
 

6. 
Apariţia scriitorului în cultura românească 
(L.Volovici). 
 

7. Problema canonului (H.Bloom, M. Martin, S. 
Alexandrescu). 



 
 

 
 

 

 

Bibliografie 
Alexandrescu, S., 1999, Privind înapoi, modernitatea, Ed. Univers, Bucureşti. 
Bourdieu, P., 1998, Regulile artei, Ed. Univers, Bucureşti. 
Bourdieu, P, 1986, Economia bunurilor simbolice, Ed. Meridiane, București. 
Cornea, P., 1980, Regula jocului, Ed. Eminescu, Bucureşti. 
Duvignaud, J., 1995, Sociologia artei, Ed. Meridiane, Bucureşti. 
Escarpit, R. (coord.), 1974, Literar şi social, Ed. Univers, Bucureşti. 
Gheorghiu, M.D. (coord.), 1988, Cercetări contemporane de sociologia culturii, Ed. Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi. 
Gheorghiu, M.D. (coord.),1991, Sociologia percepţiei artistice, Ed. Meridiane, Bucureşti. 
Herseni, T., 1973, Sociologia literaturii, Ed. Univers, Bucureşti. 
Lungu, D., Incursiuni în sociologia artelor. Studii, eseuri, articole, , Ed. Universității ”Al. I. Cuza”, Iași. 
Lungu, D.2006, Evoluția metodelor de cercetare în sociologia artelor, Ed. Universității ”Al. I. Cuza”, Iași. 
Lungu, D., 2013, Construcția identității într-o societate totalitară. O cercetare sociologică asupra scriitorilor, Ed. 
Universității ”Al. I. Cuza”, Iași. 
Jauss, H.R., 1983, Experienţă estetică şi hermeneutică literară, Ed. Univers, Bucureşti. 
Volovici, L., 1976, Apariţia scriitorului în cultura românească, Ed. Junimea, Iaşi. 
 

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor 
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina “Sociologia literaturii și artei” pregătește studenții pentru a înțelege în profunzime 
mecanismele de cristalizare a lumii și vieții literar-artistice 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

• Cunoașterea 
terminologiei utilizate 

• Capacitatea de utilizare 
adecvată a noțiunilor. 

• Capacitatea de a construi 
argumente pro și contra 
din disciplina studiată 

Colocviu 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezența activă la 
seminarii 

• Elaborarea și susținerea 
proiectului de seminar 

• Absolvirea cursului este 
condiționată de 
participarea la minimum 
50%+1 din seminariile 
desfășurate 

• Inregistrarea 
prezențelor 

• Evaluare prezentare 
proiecte 

50% 

10.6 Standard minim de performanță 
• Elaborarea unui proiect de cercetare sociologica, incluzând argumentarea metodelor, 

tehnicilor, procedeelor si instrumentelor aplicate, pe baza principalelor paradigme si teorii 
sociologice însușite 



 
 

 
 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Dan Lungu Conf.Univ.Dr. Dan Lungu 
  

 
 

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

 

• Reproducerea principalelor paradigme de analiza a sociologiei literaturii și artei 
• Elaborarea, tehnoredactarea și susținerea unei lucrări de specialitate pe o temă actuală în 

domeniu, utilizând diverse surse și instrumente de informare 


