
FIȘA DISCIPLINEI 

 

1.1.  Instituția de învățământ Universitatea din București 

1.2.Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3.Departamentul Relații Internaționale și Istorie Universală 

1.4.Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5.Ciclul de studii Licență 

1.6.Programul de studii/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

1. Date despre program 

 

2. Date despre disciplină  

2.1.Denumirea disciplinei Antropologia relaţiilor de putere 

2.2.Titularul activităților de curs  

2.3.Titularul activităților de seminar  

2.4.Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6.Tipul de evaluare E 2.7. Regimul 

disciplinei 

DS-DO 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice). 

3.1.Număr ore pe săptămână 2 3.2. Din care: curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4.Total ore din planul de 

învățământ 

42 3.5. Din care: curs 28 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe:  14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate: 7 

Pregătire seminarii, teme, referate, prezentări, portofolii: 7 

Tutoriat:  

Examinări: 2 

Alte activități:  

3.7. Total ore studiu individual 33  

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

 

4. Precondiții(acolo unde este cazul) 

4.1. De curiculum  

4.2. De competențe  

 

 

5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului  



5.2. De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

 

6. Competențele specifice acumulate 

Competențe 

profesionale 

● Cunoaşterea unor concepte, noţiuni, teorii, modele specifice domeniului 

antropologiei, cu privire specială asupra sub-domeniului antropologiei sociale. 

● Înţelegerea modului în care se construiesc şi se manifestă relaţiile de putere şi a 

contextelor în care acestea apar. 

● Aplicarea cunoştinţelor obţinute prin comentarea unor studii de caz privind modul în 

care se construiesc relaţiile de putere în cadrul unor societăţi tradiţionale şi moderne. 

● Explicarea unor exemple concrete privind modul în care se manifestă puterea şi 

controlul în cazul comunităţilor umane, atât intra-comunitar, cât şi inter-comunitar. 

● Interpretarea diferitelor modalităţi de exercitare a puterii şi a deciziilor pe care 

oamenii le iau. 

● Explicarea utilităţii interdisciplinarităţii în studierea acestui subiect (antropologie 

socială, etnografie, arheologie, ştiinţe politice, psihologie). 

● Utilizarea metodelor de lucru specifice diferitelor domenii (antropologie socială, 

etnografie, etc.) şi îmbinarea acestora pentru obţinerea unei imagini de ansamblu coerente 

asupra temelor cercetate. 

Compeențe 

transversal 

● de utilizare a instrumentelor de lucru clasice și digitale 

● de analiză a unei documentații științifice pe o temă dată 

● de construcție a unui lanț argumentativ 

● de redactare (în scris) a unui punct de vedere personal cu privire la o temă dată 

● de documentare pornind de la o bibliografie dată 

● de lucru în echipă 

  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1. Obiectivul general ▪ Însuşirea de către studenţi a noţiunilor generale din domeniul 

antropologiei. 

7.2. Obiectivele specifice ▪ Dezvoltarea competenţelor de cercetare prin aplicarea metodologiei 

specifice la teme date. 

▪ Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi în scris. 

▪ Dobândirea unei viziuni de ansamblu asupra ceea ce reprezintă 

conceptul de „putere” şi felul în care se manifestă relaţiile de putere în cadrul 

diferitelor comunităţi umane. 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1. Introducere în studiul antropologiei relaţiilor de putere. 

Definiţii ale unor concepte şi noţiuni de bază (antropologie, 

antropologie culturală, cultură, antropologie socială, etnografie, 

etnologie, arheologie, putere). 

 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 



2. Structuri sociale; instituţii sociale; statut social şi rol social; 

determinanţi ai diferenţelor de statut; ierarhie; grup social; 

categorie socială; clasă socială; castă. Societăţi tradiţionale şi 

societăţi moderne: asemănări şi diferenţe. 

 (America Spaniolă); Independenţa Braziliei. 

 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

3. Modificări ale statutelor sociale: principalele etape din viaţa 

individului ce presupun modificări ale statutului; rituri de trecere 

(naşterea; adolescenţa/maturitatea; căsătoria; moartea) şi 

integrarea individului în comunitate. 

 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

4. Cine este principalul actor social: individul sau comunitatea? 

Raportul dintre rolul individului şi grupului în societăţile 

tradiţionale şi societăţile moderne. 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

5. Familia: definiţii şi funcţii; tipuri de familie; organizare; 

ierarhie în interiorul familiei; factori de decizie; rolul familiei în 

societăţile tradiţionale şi societăţile moderne 

 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

6. Căsătoria: definiţii şi funcţii; clasificări; rolul căsătoriei în 

stabilirea de alianţe şi lărgirea grupului de persoane înrudite 

(exogamia); drepturi şi obligaţii ale părţilor 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

7. Descendenţa: definiţie; tipuri de descendenţă; forme de 

clasificare a legăturilor de rudenie; forme de organizare a 

grupului de rude (kindred, ramage, clan); rolul liniilor de 

descendenţă în societăţile tradiţionale. 

 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

8. Reciprocitatea şi redistribuţia: mecanisme socio-economice cu 

rol esenţial în stabilirea de alianţe, îndepărtarea tensiunilor şi 

precizarea ierarhiilor. 

 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

9. Ce se întâmplă când mecanismele de reglare a tensiunilor 

sociale nu funcţionează? Conflictul şi formele pe care le ia acesta 

în relaţiile dintre indivizi şi comunităţi. Violenţa intra-

comunitară, formele pe care le poate lua şi căi de rezolvare a 

conflictelor şi minimizare a daunelor (de exemplu: vendeta; 

legea talionului; preţul sângelui). Violenţa ca formă a relaţiilor 

între comunităţi: conflicte armate; motivaţii; forme de 

manifestare; căi de minimizare a pierderilor. 

 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

10. Puterea şi autoritatea; forme de exercitare a puterii („puterea 

de a” / power to – „puterea asupra” / power over); puterea şi 

statutul social; forme de afişare a puterii şi statutului social 

(însemne exterioare) şi felul în care acestea variază în timp şi 

spaţiu (de exemplu: vestimentaţie, coafură, tatuaj/pictarea 

trupului; deformări/mutilări; obiecte de podoabă; arme; obiecte 

de prestigiu).  

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 
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8.2 Seminar / laborator 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Studii de caz: statut şi rol social; determinanţii diferenţelor de 

statut (gen/sex; vârstă; abilităţi/calităţi personale); modul în care 

rolul acestora s-a perpetuat (sau nu) din societăţile tradiţionale în 

societăţile moderne. 

 

Studiu de caz, 

Problematizarea, 

dezbaterea. 

 

2. Studii de caz: rituri de trecere; obiceiuri legate de momentele 

de prag din viaţa individului şi felul în care aceste momente sunt 

folosite de către comunităţi pentru integrarea treptată a 

individului în grup. 

 

Problematizarea, 

dezbaterea, studiul 

de caz, 

 

3. Studii de caz: familia, căsătoria, descendenţa; observarea 

modificărilor ce apar în rolurile acestora în societate şi viaţa 

individului de-a lungul timpului. 

 

Problematizarea, 

dezbaterea, studiul 

de caz, 

 

4. Studii de caz: reciprocitatea şi redistribuţia şi importanţa lor în 

societăţile tradiţionale. 

 

Problematizarea, 

dezbaterea, studiul 

de caz, 

 

5. Studii de caz: violenţa şi conflictul; observarea cauzelor, 

motivaţiilor, formelor de manifestare şi mecanismelor de evitare 

a acestora. 

 

Problematizarea, 

dezbaterea, studiul 

de caz, 

 

6. Studii de caz: controlul sau monopolul asupra unor categorii 

ale culturii materiale ca modalităţi de manifestare a puterii şi/sau 

statutului. 

 

Problematizarea, 

dezbaterea, studiul 

de caz, 

 

Bibliografie: 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  



● Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrari relevante din domeniu, publicate in tara si 

strainatate;  

● Programa analitică este compatibilă cu cele oferite în universităţile de prestigiu din ţară şi străinătate;  

● Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de 

profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie 

internatională. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Insusirea cunostiintelor de 

curs si din bibliografia de 

specialitate 

Lucrare scrisă (subiecte 

teoretice; studiu de caz) 

 

80% 

 

10.5.Seminar/laborator Activitate minimă în timpul 

semestrului 

testarea continuă pe 

parcursul semestrului 

20% 

10.6. Standard minim de performanță 

Însușirea minimă a conceptelor generale ale disciplinei predate. 

 

 

 Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  .  

 

 Semnătura directorului de departament 

 

   

 

 

 



 


