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Practica etnologică reprezintă sfârşitul logic a cursul teoretic Etnologie şi 

este o parte componentă activităţii de cercetare, investigare pentru studenţii de la 

facultatea de Istorie. 

Practica etnologică este o alternativă a practicii arheologice se desfăşoară la 

finele anului de studii semestru II prevăzută pentru două săptămâni. 

 

Obiectivele practicii etnologice 

 

- Formarea capacităţii studenţilor de a însuşi noţiunile, metodele şi tehnici de 

lucru ale etnologiei. 

- Formarea perceperilor de analiză a bazei etnologice a unei localităţi 

- Formarea deprinderilor de a folosi documente şi materiale cu caracter 

etnografic. 

- Formarea competenţelor de a proiecta, desfăşura, analiza, evalua şi 

autoevalua activităţi practice cu caracter etnologic.  

- Formarea deprinderilor de a selecta , de a colecta materialul etnografic şi al 

valorifica ştiinţific. 

- Formarea calităţilor şi aptitudinii necesare unui cercetător în domeniul 

istoriei.  

Conţinutul practicii etnologice 

 

1. Familiarizarea studenţilor cu specificul practicii etnologice. Studenţii vor 

studia:  

- istoria satului (scurtă descriere istorico-geografică a localităţii) 

- componenţa etnică a localităţii (în baza materialelor primăriilor locale) 

- obiceiuri, tradiţii, datini 

- port popular  

- meşteşuguri populare practicate în localitate 

- obiecte de importanţă istorico-culturală 

2. Activităţi practice de cercetare şi observare a unor localităţi concrete.  

Fiecare student va culege informaţii în urma cercetării şi studierii materialelor de 

muzeu (acolo unde există) sau intervievând localnicii asupra tematicii concrete.  

3. Activităţi de elaborare şi susţinere a unui referat în baza materialului 

documentar. 

Fiecare student va prezenta materialul cules, aplicând metode şi tehnici de 

cercetare etnografică. 

 

Organizarea şi desfăşurarea practicii etnologice 

 

1. Practica etnologică începe cu instructajul studenţilor pentru această activitate 

la care:  

- se prezintă programa analitică de practică  

- se fac precizări privind realizarea practicii, întocmirea referatului, 

completarea bazei de date, aplicarea metodelor de cercetare etnologică. 



- Se face repartizarea localităţii a studenţilor care au promovat toate 

disciplinele teoretice din planul de învăţământ. 

2. Toate activităţile studenţilor vor fi consemnate în caietul de practică. 

3. Studenţii vor elabora un referat care va cuprinde: 

a). istoria satului (scurtă descriere istorico-geografică a localităţii) 

b). componenţa etnică a localităţii  

c). obiceiuri, tradiţii, datini 

d). port popular  

e). meşteşuguri populare practicate în localitate 

f). obiecte de importanţă istorico-culturală 

g). concluzii 

 

Evaluarea practicii etnologice 

 

Practica se încheie cu discuţie finală – colocviu în care se analizează activitatea 

practică a fiecărui student. În vederea colocviului studentul va prezenta la data 

stabilită într-un dosar următoarele documente:  

- raport de autoevaluare a activităţii desfăşurată la practica etnologică (pe o 

coală separată) 

- caietul de practică ce conţine însemnări activităţilor desfăşurate timp de 

două săptămâni a practicii etnologice. 

- Referatul activităţii practice (după planul de idei propus mai sus 25-30 

pagini) 

Pe coperta dosarului de practică etnologică vor fi notate cu majuscule:  

- datele personale ale studentului (numele, prenumele);  

- disciplina,profilul la care s-a realizat practica; 

- grupa, localitatea; 

- numele metodistului de la Catedră responsabil de practică 

 

Pe fiecare document prezentat în dosar, pe prima pagină se va nota numele 

studentului, grupaşi disciplina la care a fost făcută practica. 

Nota la practica etnologică este media ce se va face după analiza conţinutului 

dosarului prezentat şi discuţia cu fiecare student. În stabilirea mediei se va în 

consideraţie atât conţinutul activităţilor desfăşurate cât şi atitudinea studentului la 

practică. 

 


