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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Etnografie și Etnologie este oferit masteranzilor din anul întâi, Facultatea Științe 

Socioumanistice pentru lărgirea orizonturilor cultural-științifice. Drept conținut cursul îşi propune să 

asigure familiarizarea audienților cu  problematica de bază a etnologiei, etnografiei referitoare la 

apariția, dezvoltarea și dispariția comunităților umane, cultura și civilizația acestora.  

Audienţii cursului vor beneficia de prelegeri şi seminarii având ca scop asimilarea 
principalelor concepte, curente şi teorii care formează istoria etnografiei şi etnologiei. Prin 
reactualizarea discursului acestor discipline se urmăreşte scopul de a facilita orientarea 
audienţilor în dialogul ştiinţelor socio-umanistice, prin exersarea unei gândiri etnologice critice 
asupra realităţilor socio-culturale actuale. 

Cursul va păstra un cadru teoretic şi geografic destul de vast pentru a le permite 
studenţilor o cât mai mare libertate în căutarea împlinirii universului lor intelectual, în afirmarea 
identităţii lor culturale. 

Totodată, în procesul dezvoltării cursului se va urmări scopul asimilării principalului 
instrumentar al disciplinelor, formarea abilităţilor de gândire ştiinţifică, identificarea unui spectru 
larg de probleme din domeniu ce îşi aşteaptă cercetătorul, încurajarea realizării primelor 
investigaţii independente.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 

 Capacitatea de a înțelege si a-i face pe alții să înțeleagă legitățile după care se dezvoltă culturile 

și societățile tradiționale din perspectiva etnicității lor;   

 Capacitatea de a percepe critic, creativ gândirea etnologică a predecesorilor în domeniu; 

 Capacitatea de a utiliza si a manipula tehnologiile informaționale pe teren și în procesul 

prelucrării datelor;  

 Capacitatea de a realiza o comunicare eficientă despre realitățile studiate;  

 Capacitatea de a înțelege problemele principale ale societății văzute din perspectiva disciplinelor 

studiate și a discuta soluții în echipă;  

 Capacitatea de a aprecia culturile din interiorul acestora. 

Competenţe generale: 

 Sincronizarea cunoștințelor din diverse domenii ale științelor socioumanistice;  

 Analiza, sinteza și aplicarea diverselor teorii, concepte, idei esențiale pentru istoria disciplinelor etno; 

 Însușirea și utilizarea principiilor și metodelor pentru abordarea problemelor specifice domeniilor;  

 Comunicarea noilor idei, problemelor depistate si soluțiilor identificate în domeniul științelor 

socioumanistice în diverse medii, indiferent de informarea acestora;  

 Formularea si argumentarea opiniilor, punctelor de vedere proprii în sfera problematicii analizate. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 



 releva particularităţile distinctive şi cele comune existente între etnografie şi etnologie; 

 utiliza metodele investigaţiei de teren: observaţia nemijlocită, ancheta, fixarea informaţiilor pe 

diverse suporturi; 

 prelucra rezultatele cercetărilor de teren prin sistematizarea, analiza, clasificarea şi tipologizarea 

materialelor pentru a putea pregăti baza de date necesară oricărei cercetări; 

 face distincţie dintre grupuri etnice şi minorităţi etnice, naţiuni şi minorităţi naţionale; 

 evidenţia în domeniile de bază ale culturii particularităţile etnice; 

 putea opera cu faptele şi procesele culturale în construirea unui proiect ştiinţific etnologic; 

 argumenta propriile opinii privind procesele etnice şi ideologiile etnice. 

la nivel de integrare: 

 să opereze cu termenii adecvaţi pentru aprecierea corectă a proceselor etnice; 

 să interpreteze corect valoarea egală a tuturor culturilor;  

 să estimeze rolul grupurilor etnice în structura etnică a societăţii şi să respecte diversitatea 

culturală; 

 să pună în valoare semnificaţiile culturilor etnice ca mărci culturale; 

 să promoveze modele pozitive de comportamente sociale; 

 să ofere propuneri privind ameliorarea relaţiilor interetnice; 

 să radiografieze procesele etnice pentru a putea menţine echilibrul scontat; 

 să propună elaborări ce afirmă idealurile sociale ale comunităţilor. 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului de Etnografie și etnologie este necesară finalizarea 

studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Obiectul de studiu al Etnografiei şi Etnologiei. Din istoria disciplinelor. Triada şi 

piramida: Etnografie, Etnologie, Antropologie. Conceptele de bază ale Etnografiei şi Etnologiei. Teorii 

care au marcat istoria disciplinelor. Metodele de cercetare. Observaţia de teren, ancheta. Baza de date. 

Colectivităţile umane: etniile, popoarele, naţiunile. Etnocentrismele. Ideologiile etnice. Celtismul şi 

celtomania; Pangermanismul; Panslavismul. Mişcări naţionale şi conflicte etnice. Grupurile etnice 

conlocutoare în Republica Moldova. Limba ca principal vehicul al culturii. Aşezările umane. 

Localităţile. Locuinţa şi gospodăria. Vestimentaţia, portul popular. Sistemul alimentar. Preferinţe 

alimentare. Eticheta tradiţională. Obiceiuri ce ţin de vârstele omului. Obiceiuri calendaristice. 

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe masterand/ă: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 

portofolii etc. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 

evaluării finale, 40 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin 

verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului 

individual al masterandului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 

prezentări, activitatea la seminare etc. 
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