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FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei SOCIOLOGIA CORPULUI SI RISCURI SOCIALE 

Anul de studiu 
 

I Sem 
 

II  Tipul de evaluare finală  ** Es 

Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Op-
opţională) Ob-obligatorie 

Ob Numărul de credite 
 

6 

Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Total ore 
studiu 
individual 

97 Total ore pe semestru 125 

Titularul disciplinei Conf.univ.dr. Gabriel Jderu 

 *     Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
**   Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral (O) sau 
examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual 

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 

20% 1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice disciplinei) 
Cunoasterea conceptelor de „capital fizic”, „sociologia corpului”, „modernitate”, „riscuri sociale” in 
teorie sociologică 
Cunoaşterea şi inţelegerea importanţei noţiunilor de „corp” si „riscuri sociale” în teoria sociologică 
Cunoaşterea şi înţelegerea rolului corpului in societatea modernă. 
Cunoaşterea şi înţelegerea implicaţiilor pe care corpul le are pentru viaţa de zi cu zi şi pentru consum 

30% 2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 
Interpretarea si explicarea relatiei dintre corp, riscuri  şi societate 
Explicarea  şi interpretarea aspectelor funcţionale şi disfunctionale în ceea ce priveste rolul social al 
aspectelor corporale 
Relevarea rolului aspectelor corporale în relaţiile interpersonale. 
Relevarea rolului aspectelor corporale în definirea identităţilor sociale. 

35% 3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: 
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 
Formarea abilităţii de cercetare sociologică a problemelor legate de corp si riscuri sociale în societate 
Exersarea unor metode de cercetare sociologică în raport cu o problemă legată de corp. 

Nunărul total de ore (pe semestru) 

din planul de învăţământ 

(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs 

de 14 săptămâni x 2 h curs pe 

săptămână) 

Tota

l 

C*

* 

S L P S.I. 

180 14 14   152 

 

Facultatea 

Sociologie şi asistenţă 
socială 
 

 Catedra Asistenta sociala 

 Domeniul Sociopsihopedagogic 

Specializare

a 

Grupuri de Risc si Servicii 

Sociale de Suport 



15% 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / centrat 
pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / 
valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte 
persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională). 
Formarea studentilor in spiritul respectului pentru cercetarea stiinţifică, cu accent pe respectarea 
deontologiei cercetărilor sociale 

Tematica cursului 
1. Sociologia corpului ca subdomeniu al sociologiei. Corpul în sociologia clasică. Abordări moderne ale corpului în 
sociologie 
2. “Capitalul fizic” (physical capital): o nouă abordare în sociologie 
3. Corp şi gen: masculinitate şi feminitate în societatea modernă 
4. Contrucţia socială a corpului si riscuri sociale 
5. Emoţiile sociale şi corpul: sentimentul de jenă şi dramaturgia nudităţii 
6. Corpul in relaţiile interpersonale: managementul corpului,  managementul impresiilor si managementul 
riscurilor 
7. Corpul şi identitatea socială 
8. Corpul ca investiţie socială (dietă, medicină naturistă, sport, chirurgie estetică, piercing, tatuaje) 

 

Bibliografie minimală indicată 

Nr. 
crt. 

Lucrarea Editura Anul 
apariţiei 

Paginaţia Competenţe 
specifice realizate 

1 Le Breton, David. 
Antropologia corpului şi 
modernitatea.  

Timişoara: 
Editura 
Amarcord. 
 

[1990] 
(2002) 

Integral 
 

Dobândirea cunoaşterii asupra 
problematicii corpului in 
domeniul stiinţelor sociale 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea la notare, exprimată în % 

(Total = 100%) 

- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 50% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte 

etc. 

30% 

- alte activităţi 

(precizaţi)................................................................... 

 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau 

test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.) 

Lucrare scrisă (2 ore) având de tratat două subiecte: unul de natură teoretică, celălalt, o aplicatie 

practică in domeniul sociologiei corpului 

 

 

 



2 Bengs, Carita. Looking 
good. A study of gendered 
body ideal among young 
people.  

Umea: Umea 
University.  
 

(2001) Integral Cunoaşterea şi înţelegerea 
modelelor de analiză a corpului în 
sociologie 
Familiarizarea cu metodele de 
cercetare a corpului în sociologie 

3 Seymour, Wendy. 
Remaking the Body. 
Rehabilitation and 
change.  

London: 
Routledge  

(1998) Integral Cunoaşterea implicatiilor sociale 
ale corpului 

4 Kaufmann, Jean-Claude. 
Trupuri de femei-priviri de 
bărbaţi. Sociologia sânilor 
goi.  

Bucureşti: 
Editura 
Nemira 

[1995] 
(1998) 

Integral Corpul şi dramaturgia nudităţii 

5 Kaufmann, Jean-Claude. 
Prima dimineaţă de după: 
Cum începe o poveste de 
dragoste.  

Bucureşti: 
Editura 
Humanitas. 

[2002] 
(2007) 

Integral Corpul în relaţiile interpersonale 

6 Shilling, Chrish. Physical 
Capital and Situated 
Action: A New Direction 
for Corporeal Sociology.  

British Journal 
of Sociology of 
Education. 25, 
4 

(2004)  473-487. 
 

Cunoasterea primei contributii 
romanesti in ceea ce priveste 
cercetarea reclamelor 

7 Chelcea, Septimiu, Ivan, 
Loredana şi Chelcea, 
Adina. Comunicarea 
nonverbală: gesturile si 
postura.  

Bucureşti: 
Editura 
Comunicare.ro 
 

(2005) 58-122 Deprinderea abilităţilor de analiză 
a comportamentelor nonverbale 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
 (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20  8. Pregătire prezentări orale 12 

2. Studiul după manual, suport de curs 30 9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Tutoriat 0 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 20 11. Documentare pe teren 10 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau 
LABORATOR 

15 12. Documentare pe INTERNET 10 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 10  13. Alte activităţi.............................  

7. Pregătire lucrări de control 0  14. Alte activităţi............................. - 

 
                                           TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 152 

 
 



 

 

 

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ 

Titulatura cursului: SOCIOLOGIA CORPULUI SI RISCURI SOCIALE 

Titular:  Conf.univ.dr. Gabriel Jderu 

Număr credite 6 Număr de ore pe săptămână 2 Master Anul I 

Semestrul II 

Condiţii obligatorii de participare: 

- participare la cursuri şi seminarii 

Obiective generale ale cursului: 

Cunoaşterea conceptelor de „capital fizic”, „sociologia corpului”, „modernitate”, „riscuri sociale” in teorie 
sociologică 
Cunoaşterea şi înţelegerea importanţei noţiunilor de „corp” si „riscuri sociale” în teoria sociologică 
Cunoaşterea şi înţelegerea rolului corpului in societatea modernă. 
Cunoaşterea şi înţelegerea implicaţiilor pe care corpul le are pentru viaţa de zi cu zi şi pentru consum 
Obiective specifice ale cursului:  

Interpretarea si explicarea relaţiei dintre corp, riscuri  şi societate 
Explicarea  şi interpretarea aspectelor funcţionale şi disfuncţionale în ceea ce priveşte rolul social al aspectelor 
corporale 
Relevarea rolului aspectelor corporale în relaţiile interpersonale. 
Relevarea rolului aspectelor corporale în definirea identităţilor sociale. 

 

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs:  

Cursul va fi conceput ca un dialog între studenţi şi profesor în vederea unei participări active a studentului pe 
parcursul predării. Cursul va utliza metode de predare şi discuţii tematice în vederea implicării directe a 
studenţilor în procesul didactic.  

Evaluarea studenţilor 
-Dialogul pe parcursul cursului;  
-Discuţii sistematice în timpul cursului cu urmărirea evoluţiei individuale a fiecărui student în parte; 
-Susţinerea unui eseu pe una dintre temele cursului.  

Tematica cursului 

Sociologia corpului ca subdomeniu al sociologiei. Corpul în sociologia clasică. Abordări moderne ale corpului în 
sociologie 
“Capitalul fizic” (physical capital): o nouă abordare în sociologie 
Corp şi gen: masculinitate şi feminitate în societatea modernă 
Contrucţia socială a corpului si riscuri sociale 
Emoţiile sociale şi corpul: sentimentul de jenă şi dramaturgia nudităţii 
Corpul in relaţiile interpersonale: managementul corpului,  managementul impresiilor si managementul riscurilor 
Corpul şi identitatea socială 
Corpul ca investiţie socială (dietă, medicină naturistă, sport, chirurgie estetică, piercing, tatuaje) 

Bibliografie minimală indicată 



Nr. 
crt. 
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