
FIŞA DISCIPLINEI 
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 ASISTENTA SOCIALA 

1.4 Domeniul de studii ASISTENTA SOCIALA 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea ASISTENTA SOCIALA    
2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Antropologia grupurilor de risc 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Margarit Enescu Alexandra 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 
Anul de studiu       
2019-2020 I 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 

1 

din care: 3.2 curs 

1 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

14 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 9 

Examinări 2 

Alte activităţi  0 

3.7 Total ore studiu individual 61 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite  3 

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 desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competente 

profesionale 

- Însuşirea unor capacităţi minimale de studiu din perspectiva antropologică 
- Dezvoltarea unor abilităţi de redactare a textului de tip antropologic 

Competente 

transversale 

- Însuşirea unei prspective multidisciplinare de abordare a grupurilor de risc 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Curs introductiv:  perspectiva antropologică 
2. Viaţa de zi cu zi a persoanelor fără adăpost  
3. Trafic şi consum de droguri într-un ghetou  
4. Mame care se prostituează 
5. Norme şi practici sexuale într-o comunitate etnică 
6. Cum se construieşte genul la persoanele transgender 
7. Căsătoria la persoane cu dizabilităţi 

Prelegeri interactive, 
discutarea rezultatelor 
unor cercetări exemplare 
 
Dezbaterea textelor 
recomandate la 
bibliografie 
 

 

 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Lucrare scrisă 
 
 
Evaluare pe parcurs  

O lucrare elaborată pe baza unei cercetări 
proprii (etnografice) pe o temă la alegere  
 
Evaluarea continuă pe baza intervenţiilor 
active în timpul dezbaterilor care să 
demonstreze însuşirea corpusului teoretic şi 
metodologic prezentat la curs şi parcurgerea 
bibliografiei indicate 

80% 
 
 
 
 
20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Elaborarea lucrării la standarde minimale, participarea la activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 

 

Data completarii   Semnatura titular curs  Semnatura titularului de seminar 

  
 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  - Familiarizarea cu perspectiva antropologică de analiză a grupurilor de risc 

7.2 Obiectivele specifice  - Cunoaşterea abordarilor curente şi a cercetărilor de referinţă din antropologia 
contemporană în cercetarea grupurilor de risc 

- Înţelegerea difereţelor de abordare în antropologie faţă de perspectiva 
asistenţei sociale  

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
  
Cursul se va baza pe dezbateri pe marginea unor cercetări empirice de tip etnografic. Toate textele discutate sunt cercetări 

exemplare pe grupuri de risc. Cursul are o puternică orientare practică, astfel încât absolvenţii să poate dobândi abilităţile de bază 

de studiu antropologic, o perspectivă multidisciplinară de abordare a grupurilor de risc 



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 Lucrare scrisă 
 
 
Evaluare pe parcurs  

O lucrare elaborată pe baza unei 
cercetări proprii (etnografice) pe 
o temă la alegere  
 
Evaluarea continuă pe baza 
intervenţiilor active în timpul 
dezbaterilor care să 
demonstreze însuşirea 
corpusului teoretic şi 
metodologic prezentat la curs şi 
parcurgerea bibliografiei 
indicate 

80% 
 
 
 

20% 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă:   
Elaborarea lucrării la standarde minimale, participarea la 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 Lucrare scrisă 
 
 
Evaluare pe parcurs  

O lucrare elaborată pe baza unei 
cercetări proprii (etnografice) pe 
o temă la alegere  
 
Evaluarea continuă pe baza 
intervenţiilor active în timpul 
dezbaterilor care să 
demonstreze însuşirea 
corpusului teoretic şi 
metodologic prezentat la curs şi 
parcurgerea bibliografiei 
indicate 

80% 
 
 
 

20% 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Elaborarea lucrării la standarde minimale, participarea la activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

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

 


