
FIŞA DISCIPLINEI
1
 

 
 

1. Date despre program 

 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere și Arte 

1.3 Departamentul Limba şi literatura  

1.4 Domeniul de studii Limba şi literatură 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Limba şi literatura maghiară / Licenţiat în filologie 

 

2. Date despre disciplină 

 
2.1 Denumirea disciplinei Etnografie şi folclor 

2.2 Titularul activităţii de curs Magyari Sára 

2.3 Titularul activităţii de seminar Magyari Sára 

2.4 Anul de studiu I. 

2.5 Semestrul II. 

2.6 Tipul de evaluare examen 

2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat 

 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi…  - 

3.7 Total ore studiu individual 5 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 
 

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 Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector, legătură la Internet, 

software adecvat, difuzoare 

 5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector, legătură la Internet, 

software adecvat, difuzoare 

  

1Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul etnografiei si a teoriei literaturii 
C4. Analiza și prezentarea fenomenelor literaturii populare în contextul culturii de 
referință A 
1 Analiza textelor literare populare în contextul cultural și mental al epocii căreia îi 
aparțin.  
2 Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a 

culturii populare maghiare 

 

 Competenţe 
transversale 

CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbii si literaturii în deplină concordanţă cu 
etica profesională 

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor 

de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la 

programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională 

 
 

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

  
7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

- Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale de istorie literară şi a unor deprinderi de lectură 
şi interpretare. 
- Îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a opera cu noţiuni teoretice şi de a le aplica la 
analiza fenomenului literar şi cultural etnografic 
- Familiarizarea studenţilor cu conceptele de bază ale diverselor discursuri teoretice 
referitoare la conceptul culturii populare, surprinderea modului de a construi/raţiona al 
acestor tipuri de discurs. 

 
  7.2 

Obiectivele 
specifice 

- Studierea culturii maghiare maghiare populare; insusirea notiunilor legate de poetica 

literaturii populare, genuri si forme specifice; surprinderea unor aspecte legate de evolutia 

istorico-culturala a acesteia; sensibilizarea cu trecerea disciplinara de la etnografie la 

antropologie culturala; problematizarea fenomenului culturii urbane. 

- Studierea principalelor şcoli sau curente din gândirea critică şi teoretică a etnografiei, 

respectiv antropologiei culturale. 

- Surprinderea fenomenelor etnografice in mediul de viata al studentilor. 

 
 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Bevezető. Alapfogalmak 

 

prelegere, problematizare 2 

2. Kutatástörténeti alapok 

  

prelegere, explicaţie 2 

3. A néprajzi kutatás  prelegere, explicaţie 2 

4. A hősepika  

 

prelegere, explicaţie 2 

5. A népdal  

 

prelegere, explicaţie 2 

 6. A népballada  

 

prelegere, explicaţie 2 



7. A népmesei műfajok 

 

prelegere, explicaţie 2 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Népszokások, dramatikus  

 

Prezentare 2 

2. Népi élettörténetek, igaztörténet  

 

 

Problematizare, conversaţie 2 

3. Népi vallásosság, hiedelmek  

 

 

 

Problematizare, conversaţie 2 

4. Tárgypopulációk  

 

 

Problematizare, conversaţie 2 

5. Metaforikus nyelvhasználat és jelképek  

 

Problematizare, conversaţie 2 

 6. A gyermekfolklór Problematizare, conversaţie 2 

 7. Terepgyakorlat Problematizare, conversaţie 2 

Bibliografie 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se practică în alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate.  Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei s-au organizat 

discuţii şi întâlniri atât cu profesori de limba maghiară din regiune, cât si cu reprezentanţii angajatorilor din 

mediul socio-cultural şi de afaceri. 

 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 



10.4 Curs - corectitudinea şi 

completitudinea cunoştinţelor;  

- coerenţa logică;  

- gradul de asimilare a 

limbajului de specialitate;  

- criterii ce vizează aspectele 

atitudinale: conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual. 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele asimilate;  

- capacitatea de aplicare în 

practică;  

- criterii ce vizează aspectele 

atitudinale: 

conştiinciozitatea, interesul 

pentru studiu individual. 

 Proiect de cercetare 

Sustinere seminar 

25% 
25% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie, prezentarea conceptelor majore, folosirea 

adecvată a terminologiei, aplicarea cunoştinţelor teoretice pe parcursul analizelor lingvistice.  

 Prezenţă la cursul şi seminarul de folclor al profesorului invitat din Ungaria. 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
 

 
                

Magyari Sára 

 

    

   

         

Magyari Sára 

 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


