
FIŞA DISCIPLINEI 
ANTROPOLOGIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNCII 

1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea ANTROPOLOGIE 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Antropologia stiintei si tehnologiei 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Alexandru Matei 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr. Alexandru Matei 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu 

         

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 4 

 
 
din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite  5 

 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

        
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

prezența la cel puțin jumătate din numărul de cursuri 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

- prezența la cel puțin jumătate din numărul de seminare 

6. Competenţele specifice accumulate 
 
 
 



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

1. Modernitatea occidentală ca epocă a științei și tehnologiei (2 h) 
2. Contextul și evoluția unei sociologii a științei în secolul XX (2 h) 
3. Momentul antropologic al sociologiei științei și tehnicii : Bruno Latour în anii 80. De ce suntem/nu 

suntem moderni (4h) 
4. Antropologia / sociologia științei și tehnicii : intersecții și diferențe. Latour și „găina epistemologică” (2h) 
5. Știința și tehnologia comunicării. Medii de comunicare (2h) 
6. Știința și tehnologia transporturilor (2h) 
7. Politică cu știință și tehnologie (2h) 
8. Natură cu Știință și tehnologie : medicină și modernitate (2h) 
9. Dreptul cu Știință și tehnologie (2h) 
10. Estetica cu Știință și tehnologie : estetică fără artă, fabricarea ca design, ficțiunea ca machetă (4h) 
11. Știință și tehnologie în Antropocen (4h) 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Modernitatea occidentală ca epocă a științei și 
tehnologiei (2 h) 

2. Contextul și evoluția unei sociologii a științei în 
secolul XX (2 h) 

3. Momentul antropologic al sociologiei științei și 
tehnicii : Bruno Latour în anii 80. De ce 
suntem/nu suntem moderni (4h) 

4. Antropologia / sociologia științei și tehnicii : 
intersecții și diferențe. Latour și „găina 
epistemologică” (2h) 

  

Competente 
profesionale 

Capacitatea de a discrimina între metodologie sociologică și antropologică 
Capacitatea de a detecta componenta științifică și tehn(olog)ică a realităților cotidiene 
Capacitatea de a înțelege dimensiunea compozită a obiectelor și fenomenelor care apar în 
experiența de teren sau cotidiană 
Capacitatea de a remarca rolul diferitelor tipuri de entități în dinamica realității 
Capacitatea de a reface traseul apariției și impunerii discursului științific în modernitatea 
occidentală și de a îl raporta la alte descrieri de realitate din culturi extra-occidentale 
Capacitatea de a înțelege miza ecologică a discursurilor contemporane despre știință și tehnică 
 

Competente 
transversale 

Îmbunătățirea competențelor de analiză și de comunicare 
Dezvoltarea abilităților de gândire critică 
Dezvoltare profesional prin studii individuale și discuții în clasă 
Participarea la  proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele învățământului 
contemporan  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea cu dimensiunea, adesea implicită, presupusă, a dimensiunii 
științifice și tehnice a diverselor descrierilor de realitate  

7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea abilităților de analiză a fenomenelor și practicilor care compun 
realitatea prin recursul la discurs științitic și la tehnologie 
Dezvoltarea abilității de a interoga anthropologic practicile și credințele 
„modernilor” 
Detectarea componentei ecologice a oricărei perspective numite științifice 
despre lumea contemporane 



5. Știința și tehnologia comunicării. Medii de 
comunicare (2h) 

6. Știința și tehnologia transporturilor (2h) 
7. Politică cu știință și tehnologie (2h) 
8. Natură cu Știință și tehnologie : medicină și 

modernitate (2h) 
9. Dreptul cu Știință și tehnologie (2h) 
10. Estetica cu Știință și tehnologie : estetică fără 

artă, fabricarea ca design, ficțiunea ca machetă 
(4h) 

11. Știință și tehnologie în Antropocen (4h) 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
   

10.5 
Seminar/laborator 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

  

 
Data completarii   Semnatura titular curs  Semnatura titularului de seminar 
 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 
b. Evaluare – mărire de notă 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Cunoaşterea şi utilizarea 
adecvată a unor noţiuni 
specifice disciplinei 
Capacitatea de a proiecta o 
cercetare 
Stăpânirea metodelor și 
tehnicilor de analiză a datelor 
Capacitatea de a prezenta 
oral rezultatele cercetarii 

Prezentarea orală și în scris a 
proiectului de cercetare în 
conformitate cu cerințele  

70%   

 

 

10.5 Seminar/laborator 
 

Capacitatea de a face 
conexiuni între idei/concepte 

Dezbatere pe marginea 
lecturilor și prezentărilor 30% 

 

 

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

 



diferite discutate pe 
parcursul cursului și 
prezentate în bibliografia 
obligatorie a cursului 
Capacitatea de a intelege si 
rezuma argumente 
academice 
Utilizarea creativa a 
bibliografiei 

făcute de invitații la seminar  

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

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

...........  

 
 
c. Evaluare – restanţă 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Cunoaşterea şi utilizarea 
adecvată a unor noţiuni 
specifice disciplinei 
Capacitatea de a proiecta o 
cercetare 
Stăpânirea metodelor și 
tehnicilor de analiză a datelor 
Capacitatea de a prezenta 
oral rezultatele cercetarii 

Prezentarea orală și în scris a 
proiectului de cercetare în 
conformitate cu cerințele  

70%  

 

 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a face 
conexiuni între idei/concepte 
diferite discutate pe 
parcursul cursului și 
prezentate în bibliografia 
obligatorie a cursului 
Capacitatea de a intelege si 
rezuma argumente 
academice 
Utilizarea creativa a 
bibliografiei 

Dezbatere pe marginea 
lecturilor și prezentărilor 
făcute de invitații la seminar 

30 % 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

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

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

 
 


