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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 
1.2. Facultatea Geologie și Geofizică
1.3. Departamentul Geologie
1.4.Domeniul de studii Inginerie Geologică
1.5.Ciclul de studii1) Master
1.6.Specializarea/ Programul de studii Geo-Biologie aplicată in conservarea patrimoniului natural și cultural 
1.7. Forma de învăţământ Zi, frecvenţã

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Tradiţii creative şi construcţia identitarã 

2.2. Titularul activităţilor de curs Dr Anamaria Iuga
2.3. Titularul activităţilor de seminar1 Dr Anamaria Iuga
2.4. Anul de studiu 
 

II 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de 
evaluare 

Verificare 2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 S 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar1 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar1 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 7 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba minime cunostinte referitoare la interpretarea studiilor de cercetare 

sociologică și de redactare de texte
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplina Tradiții creative și construcția identitară 
Sa inteleaga conceptul de „tradiții creative” 
Să înțeleagă legătura dintre tradițiile creative și consolidarea profilului identitar al comunității 
Sa recunoasca principalele obiceiuri, produse, activități sau locuri care pot genera tradiții creative sustenabile 
Sa dezvolte deprinderi de corelare a avantajelor economice oferite de tradițiile creative cu elementele de 
sustenabilitate și cu cele de consolidare a profilului identitar 
Sa extragă și să formuleze, sintetic și accesibil, tehnici aplicate de transformare a unor obiceiuri, produse, 
activități sau caracteristici ale locului în tradiții creative cu impact economic sustenabil 
Sa inteleaga importanta ecosistemului existent in cadrul Geoparcurilor, dat de patrimoniul natural, uman, dar si 
de legaturile economice ce pot fi create pentru o dezvoltare locala/regionala sustenabila 

C
om

pe
te

nţ
e 

Sa demonstreze capacitatea de identificare a unor activități cu potențial economic sustenabil 
Sa poata dezvolta proiecte de cercetare pe teren și elabora materiale de sinteză bazate pe rezultatele acestora 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Sa prezinte legatura dintre traditiile creative, conservarea patrimoniului, dezvoltarea 
cdurabila si definirea identității locale

7.2. Obiectivele specifice Sa prezinte conceptul de “tradiții creative” și legatura cu obiceiuri, produse, activități sau 
locuri care pot genera tradiții creative sustenabile 
Sa prezinte modalitățile de valorificare a tradițiilor creative în scopul dezvoltării locale 
sustenabile 
Sa contextualizeze factorii specifici arealului românesc, naturii și culturii care pot genera 
tradiții creative sustenabile 
Să identifice impactul tradițiilor creative asupra consolidării profilului identitar

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 

Metode de predare Numar ore 

Conceptul de traditii creative Prelegere 2 
Conceptul de dezvoltare durabila Prelegere 4 
Traditiile creative ca vector al dezvoltarii durabile Prelegere 6 
Politici nationale si internationale in domeniu Prelegere 2 
 Bibliografie Obligatorie: 
-Agrawal, Arun și Gibson, Clark C. 1999. „Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource 
Conservation”. În World Development, vol. 27, nr. 4, pp. 629-649. 
-Assmann, Jan. 1995. „Collective Memory and Cultural Identity”. În New German Critique, nr. 65, Cultural History/Cultural Studies, 
pp. 125-133. 
- Anamaria Iuga, „De la etnografie la antropologie. Repere în studierea artei tradiţionale româneşti”. Cercetări etnologice româneşti 
contemporane / Romanian Contemporary Ethnology Studies, vol. II, nr. 1, 2006, Valahia, Bucureşti: 66-76. [ISSN 1841-6276]Ce sunt 
tradițiile creative? -  
- Mihăilescu, Vintilă. 2004. “Dificila deconstrucție a sarmalei. Discurs despre tradiție”, în Papa, C.; Pizza, G., Zerilli, F. (editori), 
Cercetarea antropologică în România. Perspective istorice și etnografice, Cluj-Napoca, editura Clusium, pp. 181-205. 
- Nora, Pierre 1989. „Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire”. În Representations, nr. 26, Special Issue: Memory and 
Counter-Memory, pp. 7-24. 
Bibliografie Facultativă: 
Gomez-Baggethun, Erik; Reyes-Garcia, Victoria; Olsson, Per; Montes, Carlos 2012. „Traditional ecological knowledge 
and community resilience to environmental extremes: A case study in Donana, SW Spain”. În Global Environmental 
Change, vo. 22, pp. 640-650. 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –14 

 Numar ore 

Elaborarea unei fise de identificare a TC Studiu elementelor unei fise, 
dezbaterea obiectivelor 
urmarite

4 

Exemple de bune practici ale membrilor Forumului 
Traditiilor Creative 

Prezentarea unor studii de 
caz si recunoasterea 
elementelor specifice TC

4 

Dezbateri cu invitati din cadrul Forumului TC Studiul 6 
 Bibliografie Obligatorie: 
Gomez-Baggethun, Erik; Reyes-Garcia, Victoria; Olsson, Per; Montes, Carlos 2012. „Traditional ecological knowledge and community resilience to 
environmental extremes: A case study in Donana, SW Spain”. În Global Environmental Change, vo. 22, pp. 640-
650.https://www.youtube.com/watch?v=YFQ4F9bYdA0 
Identitate și mândrie: https://www.youtube.com/watch?v=KZ0r34A4wXY 
Ecosistemul tradițiilor: https://www.youtube.com/watch?v=rh7_PXHe-xI 
 
Bibliografie Facultativă: 
Școala de la Piscu: https://www.youtube.com/watch?v=zRIWQq1YTm8 
Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23: https://www.youtube.com/watch?v=4XmEi38aleQ

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În pregătirea conținuturilor, a metodelor de predare și a tipurilor de lucrări practice, titularul disciplinei s-a bazat pe 
experiența în derularea proiectelor succesive de coagulare a comunității tradițiilor creative și a interacțiunii cu membrii 
acesteia. Acest contact permanent s-a materializat în înțelegerea nevoilor acestui domeniu, a așteptărilor comunităților 
locale și în formularea unor seturi de abilități și competențe utile pentru exercitarea de meserii conexe (ghid turistic, 
manager cultural, manager de sit cultural, muzeograf, etnolog, antropolog etc.)
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală

10.4. Curs Cunoasterea conceptului de traditie 
creativa; cunoastere elementelor 
definitorii ale dezvoltarii durabile

Verificare  
50% 

10.5. Seminar/Laborator  Elaborarea unor teme individuale si in 
echipa, fise de observatie, elaborarea 
unui ghid de bune rpactici

Prezentare rezultate 
Ghid de bune rpactici 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Participarea la 70% din orele de curs si seminar; Contributia in cadrul temelor si contributia la elaborarea ghidului

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). -pentru nivel master se alege una din variantele 
DA- disciplina de aprofundare, DC- disciplina complementara,  S- disciplina de sinteza 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) DFac ( disciplina 
facultativa). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
10.10.2021 

Titular curs 
Anamaria Iuga 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Anamaria Iuga 

Data avizării în 
departament 
15.10.2021 

Director de departament 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

19.10.2021 

 
 

Decan 
Prof. Dr. Lucian Petrescu 

 

 


