
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 

superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie 

1.4 Domeniul de studii Istorie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Istorie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Antropologia alimentaţiei şi relaţia om-animal 

2.2 Titularul activităŃilor de curs Bărbulescu Constantin 

2.3 Titularul activităŃilor de seminar  

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei  

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăŃământ 28 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator  

DistribuŃia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 55 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 55 

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

Tutoriat 10 

Examinări  2 

Alte activităŃi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 110 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  

4.2 de competenŃe •  

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

•  



6. CompetenŃele specifice acumulate 
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• Regăsirea informaţiei despre trecutul istoric 

• Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor 

• Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limba de circulaţie 

internaţională, a cunoştinţelor de specialitate 
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 • 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 respingere a plagiatului. 

• Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 

diverse. 

• Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare: conştientizarea 

motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 

1. Noţiunile cheie ale antropologiei prelegerea  

2.Antropologia alimentaţiei: apariţia domeniului prelegerea  

3.Antropologia alimentaţiei: direcţii de cercetare prelegerea  

4.Etnologia alimentaţiei în domeniul românesc prelegerea  

5.Relatia om-animal ca domeniu al antropologiei prelegerea  

6.Relaţia om-animal: cazul porcului domestic prelegerea  

7.Relaţia om-animal: terminologia porcului domestic prelegerea  

8.O taxinomie a animalelor gospodăriei ţărăneşti prelegerea  

9.Relaţia om-animal: creşterea porcului domestic prelegerea  

10.Relaţia om-animal: îmblânzirea porcului prelegerea  

11.Relaţia om-animal: porcul bun şi porcul rău prelegerea  

12.Relaţia om-animal: regulile bunei morţi prelegerea  

13.A conserva - a mânca prelegerea  

14.Moartea animalelor si modernitatea prelegerea  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Însuşirea de către participanţi a noţiunilor elementare privitoare la 

antropologia alimentaţiei în general şi a relaţiei om-animal.   

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

• Cunoaşterea bibliografiei de bază a celor două domenii amintite. 



Bibliografie 
1. Mondher Kilani, Introduction a l’anthropologie, Payot Lausanne, 1996. 
2. Marie-Odille Geraud, Olivier Leservoisier, Richard Pottier, Les notions cles de l’ethnologie. 

Analyses et textes, Armand Colin, Paris, 2000. 
3. Didier Chapelot, L.-S. Jeanine, Les comportements alimentaires, Lavoisier, Paris, 2004. 
4. Peter Forb, Anthropologie des coutumes alimentaires, Denoel, Paris, 1985. 
5. J. -P. Digard, L’homme et les animaux domestiques. Anthropologie d’une passion, Fayard, 

Paris, 1990. 
6. Noelie Vialles, Le sang et la chair. Les abattoirs des pays de l’Adour, EMSH, Paris, 1987. 
7. Claudine Fabre-Vassas, La bete singuliere : les juifs, les chretiens et le cochon, Gallimard, 

Paris, 1994.  
8. Ofelia Văduva, Paşi spre sacru: din etnologia alimentaţiei româneşti, Ed. Enciclopedică, Buc., 

1996. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaŃii 

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor 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 din 

nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea materiei 

predate 

Lucrare scrisă  

Exprimare corectă şi 

fluentă 

Lucrare scrisă  

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanŃă 

•  Cunoaşterea materiei predate 
 

 

 

 


