


























































































































 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN 

TÎRGU JIU  

1.2 Facultatea  DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

1.3 Departamentul De Litere și Știinte ale Educației 

1.4 Domeniul de studii Limbă și Literatură 

1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii/Specializarea Limba și Literatura Engleză-Limba și Literatura Română/ 

Licențiat în Filologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere în antropologie culturală 

2.2 Titularul activităților de curs Prof. Univ. Dr. Sorin Purec 

2.3 Titularul activităților de 

seminar /laborator/proiect 

 

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 

(I) Impusă; (O) Opțională; (F) Facultativă 

 

3. Ttimpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect - 

3.4 Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect - 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

Tutoriat - 

Examinări 1 

Alte activități...................................  

3.7 Total ore studiu individual 47  

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competențe Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Existența unui proiector video, laptop; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 Calculatoare conectate la Internet; 

 

6. Competențele specifice acumulate 



C
o

m
p

et
en

țe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e CP3 Cunoaşterea şi utilizarea modalităţilor de redactare a unui eseu despre un text literar; 

CP7 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii române; 
C

o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice; 

CT3 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de 

formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la 

programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională; 

CT4 Promovarea unui sistem de valori culturale si morale în activitatea ştiinţifică. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei  

Formarea unei viziuni de ansamblu asupra evoluţiei și condiției umane 
 

7.2 Obiectivele 

specifice 
Definirea domeniului de studiu şi a principalelor noţiuni din sfera 

Antropologiei culturale;  

 Cunoaşterea principalelor direcţii de cercetare din câmpul Antropologiei 

culturale;   

Formarea abilităţii de a opera corespunzător cu aparatul conceptual al 

Antropologiei culturale;  

 Dezvoltarea capacităţii de prelucrare a informaţiilor multiple din domeniul 

Antropologiei culturale; 

 Interpretarea critică a diferitelor teorii specifice acestei discipline; 

Integrarea cunoştinţelor şi noţiunilor antropologice în redactarea unui eseu;  

Analiza opţiunilor axiologice ale personalităţilor culturale şi analiza lor în 

context istoric 

 

8. Conținuturi* 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Nr. Ore / Observații 

Introducere în antropologie 
Definiţii. Obiective 

Ramurile antropologiei culturale 

Relaţiile antropologiei culturale cu 

stiinţele naturii şi ştiinţele sociale 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Antropologia culturală şi sensurile 

culturii 

Concept. Definiţie. Rolul culturii 

Cultură particulară. Cultură 

universală.Integralitatea culturii 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Metode şi tehnici de cercetare ale 

antropologiei culturale 
Specificul muncii pe teren.Etapele 

cercetării pe teren 

Metode şi tehnici de cercetare 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Teorii antropologice 
Evoluţionismul.  

Particularismul istoric 

Structuralismul şi funcţionalismul englez 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

8 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 



Structuralismul francez 

Neovoluţionismul. 

Antropologia interpretativă 

Geneza culturii umane 

Origini, evoluţie   

Trăsăturile culturii preistorice 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Sistemul cultural şi personalităţile 

culturale 

Definiţia sistemului cultural 

Tipuri de personalităţi culturale  

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Structură socială şi sisteme de rudenie 

Rudenia. Reprezentări şi categorii. 

Principii de clasificare a rudeniei 

Reguli de descendenţă 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Căsătoria si familia 

Funcţiile căsătoriei 

Restricţiile căsătoriei: incest, endogamie, 

exogamie 

Căsătoria între particular şi universal 

 Formele şi funcţiile familiei 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Perspectiva antropologică a rasei şi 

etniei 

Rasa. Concept biologic şi socio-cultural 

Problematica etniei: aspecte antropologice 

şi politico-juridice  

Cercetarea antropologică contemporană  

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Cultură şi limbaj 

Comunicarea. Tipuri de comunicare 

Polisemia “limbajului” 

Context cultural şi diferente lingvistice 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Antropologia şi lumea contemporană 

Transformări socio-culturale 

Postmodernismul antropologic 

Alternativele dezvoltării antropologice 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore - Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de curs 

pentru a putea interacţiona în timpul  

predării 

Bibliografie obligatorie: 

1. Blaga L., Aspecte antropologice, , Ed. Facla, Cluj,1976;  

2. Coposescu S., Antropologie culturala, ,Ed.Univ.Transilvania, 2001  
3. Sorin Purec, Antropologie culturală – suport de curs, ediție electronică 

Bibliografie facultativa: 

Auge M. Religie si antropologie, Ed. "Jurnalul literar" Bucuresti, 1995 

 Benedict R., Patterns of Culture. An Analysis of Our Social Structure as Related to Primitive 

Civilisations, The New American Library,1934  

Bonte P., Izard M., Dictionar de etnologie si antropologie, Ed. Polirom,1999 

Lucian Blaga, Trilogia culturii, in Opere,vol, 9,Ed,.Minerva, Bucureşti, 1985 

Cassirer E., Eseu despre om, Humanitas, 1994 

Cavallier F., Natura si cultura, in vol. Sinteze Filosofice-OMUL., Ed. Antet,1999 

Chirot D., Societati in schimbare,  Ed. Athena. 1996 

Coman M., Introducere în antropologia culturală. Mitul şi ritul, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 

Copans J., Introducere in etnologie si antropolgie, Polirom, 2000,. 

Cuche D., La notion de culture dans les scinces sociales, Ed. La Decouverte, Paris, 1996 



David, D., Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie 

cognitiv-experimentală, Polirom, 2015 

Draghicescu, D. Din psihologia poporului român, Ed. .Albatros, Bucuresti, 1996  

Durkheim E. Formele elementare ale vietii religioase, Ed. Polirom, 1995 

Eliade, P., Influenta frnceza asupra spiritului public in România (Originile), Ed.Univers, 

Bucuresti, 1982   

Frazer, James,G. Creanga de aur, vol. I-V, Ed. Minerva, Bucuresti, 1980  

Ferraro G., Cultural Anthtopology. An Applied Perspectives,, West Publshing Company, 1995 

Garbarino Merwyn S. Sociocultural Theory in Anthropology. A Short History , Waveland Press, 

Illinois,1983.  

Geraud M., Leservoisier O., Notiunile cheie ale etnologiei. Analize si Texte, Polirom, 2001  

Harris M.  Culture, People, Nature. An Introduction to General Anthropology, ed.6 , Harper 

Collins College Publishers, New York, 1993  

Leroi-Gourhan A., Gestul si cuvintul, Ed. Meridiane, 1983 

Laplantine F., Descrierea etnografica, , Ed.Polirom, 2000 

Leach E., Social Antrhropology, William Collins Sons and Co. 1982 

Levi-Strauss Cl. Antropologia structurala, ,Ed.politica, 1978. 

Idem, Tropice Triste, Ed.Stiintifica,Bucuresti, 1968  

 Leiris M., Rasa si civilizatie in vol. Rasismul in fata stiintei, Ed. Politica, 1982 

Linton R., Fundamentul cultural al personalitatii, , Ed. Ştiintifica, Bucuresti, 1968 

Lorenz K., Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Ed. Humanitas;  

Lorenz, K. Aşa-zisul rău, Humanitas, 1998;  

Lowie R., Histoire de l'ethnologie classique, Petite Bibliotheque Payot (179), Paris, 1938 

Malinowski B., Magie, stiinta, religie, Ed. Moldova, Iasi,1993  

Mauss M., Hubert H., Teoria generala a magiei,  Ed. Polirom,1996  

Mauss M., Eseu despre dar, Ed. Polirom, 1997 

Mehedinti S., Civilizatie si cultura, Ed. Junimea, Iasi,1986 

 Radulescu Motru  C., Cultura româna si politicianismul, in vol. Personalismul energetic si alte 

scrieri, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1984.  

Mihu A., Antropologie culturală, Ed. Dacia, Cluj napoca, 2001 

Noica C, Modelul cultural european,  Ed. Humanitas, 1993  

Price M., Television, The Public Sphere, and National Identity, Clarendon Press, Oxford, 1995  

Peacock James L, The Anthropological Lens, Cambridge Univ.Press 1989. 

Radcliffe-Brown Alfred R.,  Structura si functie in societatea primitiva, Polirom ,2000 

Radkowski Georges-Hubert de, Antropologie generală, Ed. Amarcord, Timişoara,2000; 

 Rogers Everett M., Diffusion of innovations, The Free Press, NewYork, London, 1983 

Russell Bernard H., Research methods in cultural anthropology,(1940), Sage Publications, 

Inc.,London, 1990 

 Silverman D., Doing Qualitative Reserch. A Practical Handbook, , Sage Publications, London, 

2000 

Toynbee A., Studii asupra istoriei, vol. I+II, Ed. Humanitas, 1997 

Troc G., Postmodernismul în antropologia culturală, Ed. Polirom, Iaşi, 2006 

* Se va detalia conținutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe 

durata studiilor postuniversitare. 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
I. Cunoaştere şi înţelegere 

 Dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege conceptele și principiile fundamentale specifice pedagogiei; 

 Dezvoltarea capacității  de a determina importanța  calității la nivelul instituțiilor de învățământ; 

 Derularea unui proces de management modern privind procesul de îmbunătățire a calității 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 



 Dezvoltarea capacității  de cercetare științifică  

 Dezvoltarea de conexiuni și integrări logice ale conceptelor și rezultatelor cercetării  

III. Deprinderi profesionale/practice 

 Aplicarea de metode şi tehnici pentru atingerea obiectivelor  

 Dezvoltarea abilităţilor de utilizare în practică a cunoştinţelor teoretice privind teoria educației; 

 IV. Deprinderi transferabile 

 Capacitatea de a lucra eficient în echipă;  

 Dezvoltarea capacității de a comunica deschis și de a armoniza interesele cu obiectivele grupului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoașterea conținuturilor solicitate 

Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Gradul de însuşire şi capacitatea de 

utilizare adecvată a limbajului de 

specialitate 
Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

Coerență și originalitate în exprimare 

Examinare 

orală finală 

100 % 

Obținerea notei 5  

 Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

 Se ţine cont de activitatea din ttimpul semestrului. 

 

Data completării  Semnătura titularului** de curs                  Semnătura titularului** de

            seminar/laborator/proiec 

                                  
       Semnătura directorului de departament 

 

        ........................... 

 

          Semnătură Decan 

          ........................... 

                                                                                                                      
 










































