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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
1.2 Facultatea Istorie 
1.3 Departamentul DIAAIA 
1.4 Domeniul de studii ISTORIE 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂȚILOR ȘI 

CULTURII DE MASĂ (SEC.XIX-XXI) 
 
2. Date despre disciplină 

 
2.1 Denumirea disciplinei Figuri ale diferenței și spatii ale alterității (secolele 

XIX-XX) 
2.2 Titularul cursului Simona Mariana (Corlan )Ioan 
2.3 Titularul seminarului Simona Mariana (Corlan )Ioan 
2.4 An de studiu  2.5. 

Semestrul 
II 

 2.6. Tip de 
evaluare 

examen 
 

 2.7 Regimul 
disciplinei 

 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru alocate activităților didactice) 

 
3.1 Nr. ore pe săptămână  Din care: 3.2 Curs  3.3 Seminar  
3.4 Total ore în planul de învățământ   
(nr.ore săpt. x nr. săptămâni pe semestru) 

 Din care: 3.5 Curs 
2 ore/ saptamână/10 
săptamâni = 20 ore 

 3.6 Seminar 
1 oră/ 
săptămână/10 
săptămâni= 10 
ore 

30 
ore 

Distribuţia fondului de timp:                
(orele de la 3.4 + nr. lucru individual  pe semestru = 25 ore / credit) 

Nr. ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 ore 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 ore 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 ore 
Tutoriat 15 ore 
Examinări  
Alte activităţi: ..................  

 
3.7 Total ore studiu individual 80 ore 
3.8 Total ore pe semestru 125 ore 
3.9 Numărul de credite 5 

 
6. Competențe specifice acumulate  

Competențe profesionale  
- capacitatea de a interpreta și explica relația dintre diferite tipuri de 
reprezentări şi contextul cultural- istoric al emergenţei şi dezvoltării 
acestora. 
-  operarea distincțiilor relevante între explicație și interpretare: o 
hermeneutică a discursului  
- cunoașterea tendințelor actuale în studiile care au ca obiect 
construcțiile identitare 
 

Competențe transversale - abilitatea de a redacta materiale documentare (texte științifice și de 
popularizare) în domeniul ştiinţelor umane şi sociale  
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- valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile 
ştiinţifice  

- promovarea unui sistem de valori culturale având la bază toleranţa, 
libertatea de exprimare, dialogul şi respectul reciproc 

 
 
7. Obiectivele disciplinei 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea capacității de contextualizare istorică și culturală    
7.2 Obiectivele specifice -familiarizarea studenților cu noțiunile de bază în teoriile 

reprezentărilor, imaginariilor și alterității  
-cultivarea şi mobilizarea unei înţelegeri nuanţate a  
diferitelor tipuri de discurs prin raportare la 
politică/ideologie, practici sociale, spiritul timpului; 
 
 
 

 

 
8. Conținuturi 
 
  

8.1 Curs  Metode de predare Observații  
1 Curs introductiv. Definiții, concepte, metodologie. Prelegere, prezentare 

multimedia, dezbatere 
 

2 Id/Alter. Ipostaze ale Identității/ Alterității “  
3 Identitate radicală “  
4 Alteritate radicală. Teorii pseudo-științifice, ideologie 

colonială, opinia comună 
“  

5 De la Altul la Celălalt. Frontiere fluide în spațiul 
identitar 

“  

6 Europa: Lumea în oglindă “  
7 Străinul/ marginalul în cetate “  
8 Heterotopologia: știința spațiilor altfel “  
9 Geografii alternative (ElDorado, spații nemaiîntilnite, 

Ierusalimul ceresc) 
“  

10 Stereotipuri și moduri de contracarare “  
11  “  
12  “  
13  “  
14  “  
Bibliografie selectivă curs și seminar:   
Enciclopedia Imaginariilor din România, 5 volume, Polirom, București, 2020 
Anderson, Benedict, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, Verso, London, New York, 2006 [1983]  
Augé, Marc, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, John Howe 
(trand.), Verso, London, New York, 1995 [1992] 
Baudrillard Jean, Guillaume Marc, Figuri ale Alterității, Paralela 45, București, 2002 (1994) 
Boia Lucian, Pentru o istorie a imaginarului, Humanitas, București, 2000. 
Corlan Ioan Simona, Invention de Tombouctou. Histoires des récits occidentaux sur la ville 
pendant les XIXe-XXe siècles, L’Harmattan, Paris, 2014. 
Durand Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului: introducere în antropologia 
generală, București: Univers, 1977.  
Debray Regis, Un mythe contemporain : le dialogue des civilisations,CNRS, Paris, 2007 
Eco Umberto, Cum ne construim dușmanul, Polirom, București, 2017. 
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Todorov Tzvetan, Nous et les autres: la réflexion française sur la diversité humaine, Editions 
du Seuil, 1989. 
Turda Marius, Quine Maria Sophia, Istorie și Rasism. Ideea de rasă de la Iluminism la Donald 
Trump, Polirom, București, 2019.  
 
 
 
8.2 Seminar    
1 Imaginariile. Hartă sinoptică Analiza surselor, 

dezbatere 
 

2 Ce mai este de ,,descoperit,,? Călători și călătorii în 
secolele XIX-XX 

Prezentări individuale, 
dezbatere  

 

3 In centrul Pământului și în afara lui. Jules Verne, 
literatura sf, teoria ,,pământului gol,, 

Analiza surselor, 
prezentări 

individuale,dezbatere 

 

4 
 
5. 

Reprezentări ale Celuilalt în arte (secolele XIX, XX, 
XXI) 
Despre frontiere, arii culturale și migrație 
 

Analiza surselor, 
prezentări 

individuale,dezbatere 

 

Bibliografie selectivă   
1. Bibliografia selectivă a cursului 
2. Bibliografii specifice temelor de lucru individual, stabilite în mod personalizat.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

 
10. Evaluare 

  
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în notă 
10.4 Curs  Participarea la minimum 

5 cursuri 
Examen final 

Participare la dezbateri 
 
Lucrare scrisă 

10% 
 
50% 

10.5 Seminar / 
laborator 

Participare la minimum 
3 seminarii 

Participare la dezbateri  
O prezentare  
 

10% 
30% 

10.6 Standard minim de performanță: obținerea notei 5 la lucrarea scrisă 
 

 
 
  Data completării      Semnătura titularului 
         Simona Mariana Corlan Ioan 
10 aprilie 2021 


