
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 
 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie 
1.4 Domeniul de studii Studii culturale 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Etnologie 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Metode de cercetare în etnologie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Constantin Bărbulescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar - 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 4 3.3 seminar/laborator - 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 4 Din care: 3.5 curs 4 3.6 seminar/laborator - 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat - 
Examinări  - 
Alte activităţi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 98 
3.8 Total ore pe semestru 98 
3.9 Numărul de credite 8 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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e  C 4.4 Evaluarea critică a diferitelor abordări şi metodologii de cercetare combinând informaţia oferită de izvoare cu cea provenind din 
afara izvoarelor şi emiterea fundamentată a unor judecăţi de valoare cu privire la probleme şi izvoare specifice istoriei. 

 C 4.5 Elaborarea unor prezentări orale şi scrise sau proiecte profesionale de grad mediu de complexitate pe baza identificării metodelor 
eficiente de lucru şi a evaluării limitelor acestor interpretări, metode sau abordări. 
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CT1 

 Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 
principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere. Apariţia interesului pentru societăţile exotice. Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Apariţia etnologiei ca ştiinţă. Scurt istoric. Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Antropologie, etnologie, etnografie Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Metodele de cercetare în etnologie Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Etnologia în S-E Europei Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Etnologia europeană Prelegerea participativă,  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Prezentarea metodelor de cercetare în ştiinţele sociale în general şi a 
celor utilizate de etnologie în particular 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Prezentarea metodelor de cercetare specifice disciplinelor socio-
umane. 

 Prezentarea metodelor de cercetare ale etnologiei. 



dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

Etnologia urbană Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Etnologia industrială Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Etnologia fenomenului sportiv Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Etnologia societăţilor ţărăneşti Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Apariţia etnologiei româneşti.  Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Etnologia românească interbelică Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Etnologia românească în perioada comunistă Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Direcţii de cercetare în etnologia românească de după 
1989. 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

Bibliografie 
I. Ovidiu Bârlea, Metoda de cercetare a folclorului, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969. 

II. Jacques Lombard, Introduction a l’etnologie, Armand Colin, Paris, 1998. 

III. Amalia Pavelescu, Metode de cercetare in etnologie si antropologie, Alma Mater, Sibiu, 2003. 

IV. Jean Copans, Introducere in etnologie si antropologie, Polirom, Iasi, 1999. 

V. Jeasn Copans, L’enquete ethnologique du terrain, Nathan, Paris, 1999. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
 
 

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

  Conţinutul este în concordanţă cu programa centrelor similare din ţară şi străinătate. 
 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Cunoaşterea şi înţelegerea 

domeniului etnologiei 
europeene 

Examen scris 100% 

   
10.5 Seminar/laborator    

   
10.6 Standard minim de performanţă 

  Descrierea, analiza şi interpretarea corectă a unei surse vizuale sau materiale (monumente, lucrări de artă, artefacte şi fenomene artistice), cu 
integrarea unei abordări folosind concepte şi metode consacrate din istoria artei sau a unei unei ştiinţe sociale sau umaniste alta decât istoria artei. 

 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

1.02.2018       ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


