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FIŞA DISCIPLINEI  

  
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social-Politice 

Domeniul de studii Științe politice 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Antropologie politică 

Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Bogdan Popoveniuc 

Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. drd. Roxana Georgiana Holcă-Nistor 

Anul de studiu III Semestrul 1 Tipul de evaluare examen 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 
56 Curs 28 Seminar 28 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

II d) Tutoriat  - 

III Examinări 1 

IV Alte activităţi (precizaţi): - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 18 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 75 

Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  - 

Competenţe  Abordare multidisciplinară 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Sală dotată cu proiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Sală dotată cu proiector 

Laborator  Nu este cazul 

Proiect  Nu este cazul 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 Utilizarea adecvată a conceptelor de bază din domeniul științelor politice; 

 Utilizarea conceptelor fundamentale din din domeniul științelor politice în descrierea şi 

explicarea genezei derulării unor evenimente şi procese; 

 Utilizarea conceptelor fundamentale specifice disciplinei în interpretarea unor situaţii socio-

politice concrete. 

Competenţe 

transversale 
 Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaîiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea 
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la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a 

doua limbi străine. 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor 

paliere ierahice. 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției şi adaptabilității la 

cerinșele pieței muncii 

 

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

Obiectivul general al disciplinei  Obiectivul major al cursului îl reprezintă însuşirea şi valorificare conceptelor 

de bază şi a datelor din Antropologia politică, prin introducerea studenților în 

studiul antropologic al diferitelor forme istorice de organizare politică, prin  

compararea modurilor de viaţă şi a structurilor de relaţii sociale şi de sistemele 

de credințe care operează în diferite medii culturale. 

 A îi expune pe studenţi la bogăţia şi varietatea vieţii umane din trecut, precum 

şi la cea a lumii contemporane în vederea deprinderii cu analiza critică a 

realitățiipolitice,  culturale şi facilitării înţelegerii de sine şi a culturii în care 

trăiesc. 

 Formarea de capacităţi necesare pentru analiza specifică abordării 

antropologice a fenomenelor centrale sau interferenţiale ale politicului, 

conştientizarea atât diferenţelor, a continuităţii şi prezervării formelor de 

mecanismelor puterii politice cât şi a dezvoltării unora inedite sau chiar 

exotice. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Unitatea 1. Specificul antropologiei politice   

- Antropologia;  

- Ramurile antropologiei;  

- Domeniul antropologiei politice 

2 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

Unitatea 2. Dezvoltarea antropologiei politice:  

- evoluţionismul secolului al XIX-lea;  

- funcţionalismul britanic; 

- neo-evoluţioniştii;  

- proces şi luare a deciziilor 

2 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

 Unitatea 3. Delimitarea politicului 

- rudenia;  

- dominaţia;  

- puterea;  

- interesul  

2 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

Unitatea 4. Tipuri de societăţi preindustriale  

- sisteme  descentralizate (banda şi tribul);  

- sisteme centralizate  (şeferia şi statul); 
4 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

Unitatea 5. Statul modern 

- evoluţia Statului. 

- teorii ale conflictului intern; 

- teorii ale conflictului extern; 

- teoria sistemelor; 

- tipologia primelor 21 de state. 

4 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

Unitatea 6. Civilizarea 

- aspecte biopsihice; 

- aspecte socio-culturale; 

- tehnologiile civilizării; 

- civilizaţie şi industrializare (tehnica și tehnologiile) 

4 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

Unitatea 7. Sistemul valoric 

- teorii ale valorilor sociale și semnificația lor pentru 

Antropologia politică; 

- modelul lui Shalom Schwartz; 

- modelul lui Jonathan Haidt. 

4 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

Unitatea 8. Politica şi religia 

- legitimarea puterii; 
2 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 
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- religia şi politica (legitimitatea sacră); 

- simbolism şi ritual în societățile seculare 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

Unitatea 9. Puterea 

- succesiunea politică (succesiunea ereditară, abordarea 

procesuală)  

- individul şi puterea;  

- femeia şi puterea (bărbatul vânător şi femeia 

culegătoare, diferenţele biologice de gen, dezvoltarea 

istorică a stratificării de gen);  

- puterea poporului;  

- societăţile moderne şi puterea;  

- societăţile post-moderne şi difuzia puterii 

4 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

Bibliografie 

 Banton, M. (ed.), Political Systems and the Distribution of Power, Tavistock, 1965 

 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism; Revised 

Edition ed. London and New York: Verso, 1991. 

 Boas, Franz, Anthropology and Modern Life, Dover Publications, New York, 1962 

 Cohen, R., & E. Service, (eds). Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution. Philadelphia: ISHI, 

1978. 

 Durkheim, Emile, Formele elementare ale vieţii religioase, Polirom, 1995. 

 Fraser, James, Creanga de aur, Minerva, Bucureşti, 1980 

 Fried, Morton H., The Evolution of Political Society. New York: Random House, 1967. 

 Gerring John, „Ideology: A Definitional Analysis”, Political Research Quarterly, Vol. 50, No. 4, (Dec., 1997), pp. 

957-994 Sage Publications. 

 Gledhill, J Power and its disguises: anthropological perspectives on politics. Pluto 2000. 

 Haas J. (ed.) The Anthropology of War, CUP, 1990. 

 Haidt, Jonathan, Mintea moralistă. De ce ne dezbină politica și religia?, București, Humanitas, 2016. 

 Harris C. C. Relaţiile de rudenie, Bucureşti, Editura Du Style. 1998. 

 John Gledhill, Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics; Pluto Press, 2000. 

 Kant Immanuel, „Idea for a Universal History From a Cosmopolitan Point of View”, în H. S. Reiss (ed.), Kant: 

Political Writings, trand. H. B. Nisbet, New York: Cambridge University Press, 1991. 

 Lapierre, William–Jean, Viaţă fără stat? Eseu asupra puterii politice şi inovaţiei sociale, Iaşi, Institutul European, 

1997. 

 Lewellen, Ted, Political Anthropology, Bergin and Garvey, 1999. 

 Schwartz, Shalom, „A theory of cultural value orientations: Explication and applications”, Comparative sociology 

5(2-3), 137-182, 2006. 

 Service, Elman R., Origins of the State and Civilization: The Processes of Cultural Evolution, New York: W. W. 

Norton, 1975. 

 Sfez, Lucian, Simbolistica politică, Iaşi, Institutul European, 2000. 

 Steadman, U. (ed.), The Evolution of Political Systems, CUP, 1990. 

 Weller, Robert, Alternate Civilities, Boulder, Colorado, Westview Press, 1999. 

 Whitney Azoy, Buzkashi; Abner Cohen, Two-Dimensional Man: An Essay on the Anthropology of Power and 

Symbolism in Complex Society, Taylor & Francis, 1974. 

Bibliografie minimală 

 Balandier, Geoges, Antropologie politică, Ed Amarcord, Timişoara, 1998 

 Cassirer, Ernst, Mitul statului, Iaşi, Institutul European, 200. 

 Clastres, Pierre, Societatea contra statului. Studii de antropologie politică, Bucureşti, Ararat, 1995. 

 Elias, Norbert, Procesul civilizării, Polirom, 2002. 

 Foucault, Michel, A supraveghea si a pedepsi. Nașterea închisorii, Humanitas, 1997. 

 Fukuyama Francis, Sfârșitul istoriei si ultimul om, Bucuresti, Editura Paideia, 1997. 

 Lenski, E. Gerhard, Putere şi privilegii. O teorie a stratificării sociale, Timişoara, Amarcord, 2002. 

 Lorenz, Konrad, Cele opt păcate ale omenirii civilizate, București, Humanitas, 2006. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Seminar 1: Ideologia  2 interactive  

Seminar 2: Noţiunea de „cultură politică” 2 interactive  

Seminar 3: Sistemul suplicitar versus sistemul recluzionar /

 modelul leprei vs. Modelul ciumei 
2 

interactive  

Seminar 4: Procesul civilizării  2 interactive  

Seminar 5: Schița unei teorii a civilizării  2 interactive  
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Seminar 6: Istoria agresivităţii 2 interactive  

seminar 7: Civilizaţie şi nevroză 2 interactive  

seminar 8: Ideea unei istorii universale din punct de vedere 

cosmopolit 
2 

interactive  

seminar 9: Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate 2 interactive  

seminar 10: Perfecționarea morală 2 interactive  

seminar 11: Povestea sclavului 2 interactive  

seminar 12: Discursul marelui inchizitor 2 interactive  

seminar 13: Dumnezeu şi puterea 2 interactive  

seminar 14: Vălul ignoranței 2 interactive  

Bibliografie 

 Documentare din domeniu (BBC, Discovery), filme pe teme de antropologie politică 

Bibliografie minimală 

 Balandier, Geoges, Antropologie politică, Ed Amarcord, Timişoara, 1998 

 Cuche, Denys, „Noţiunea de cultură în ştiinţele sociale”, Institutul European, seria Sociologie, Iaşi, 2003 

 Elias, Norbert, procesul civilizării, Polirom, 2002 

 Eslin, Jean-Claude, Dumnezeu şi puterea. Teologie şi politică în occident, ANASTASIA, 2001. 

 Foucault, Michael, A supraveghea şi a pedepsi. Naşterea închisorii, Humanitas, București, 1997 

 Fukuyama, Francis, Sfârșitul istoriei?, București: Editura Vremea S.C., 1994 

 Lorenz, Konrad, Cele opt păcate ale omenirii civilizate, București, Humanitas, 2006 

 Nozick, Robert, Anarhie, stat şi utopie, Bucureşti: Humanitas, 1997. 

 Persson Ingmar și Julian Savulescu Neadaptati pentru viitor. nevoia de bio-ameliorare morală, Editura ALL, 2014. 

 Rawls, John, O teorie a dreptății, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2011. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina Antropologie politică (curs şi seminar) este în concordanță cu tematicile și practica celorlalte centre 

universitare din țară și străinătate. 

 Disciplina Antropologie politică (curs şi seminar) vizează formarea competenţelor necesare pentru analiza, 

interpretarea datelor, capacitatea de a inițai comportamente și strategii de abordare a problemelor social-politice 

în context regional. 

 Disciplina Antropologie politică (curs şi seminar) vizează formarea unor competenţe specifice incluse în 

standardele ocupaţionale în domeniu. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoștințe, mod de argumentare, capacitatea de 

a relaționa cunoștințele de specialitate cu situații 

reale. 
Examinare orală 50% 

Seminar 

Cunoștințe, mod de argumentare, capacitatea de 

a relaționa cunoștințele de specialitate cu situații 

reale. 

referat, participare 

50% 

Laborator   -  

Proiect   -  

Standard minim de performanţă 

 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; 

 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;  

 parcurgerea bibliografiei minimale; etc. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2020 
Prof. univ. dr. Bogdan Popoveniuc 

 

Asist. univ. drd. Roxana 

Georgiana Holcă-Nistor 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 



Fişa disciplinei: Antropologie politică 

 

5 / 5 

Universitatea 

Ştefan cel Mare 

Suceava 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 
 

 

  


