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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Economie și Ştiinţe Sociale 
Sociologie 1.3 Departamentul Ştiinţe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Asistență Socială 
 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei SW2203 Asistența socială a familiei și copilului 

2.2 Titularul activităţii de curs   Dr. Albert-Lőrincz Csanád 

2.3 Titularul activităţii de 
Seminar 

- 

2.4 Anul de studiu II. 

2.5 Semestrul 2. 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DS – Discipline de specialitate 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi…     

3.7 Total ore studiu individual 24 

3.8 Total ore pe semestru 54 

3.9 Numărul de credite 4 
 

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  Videoproiector, laptop 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Videoproiector, laptop 

 

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 

 Orientare adecvată în organizarea sistemului de protecție a copilului și familiei 

 Însușirea noțiunilor de bază privind cazurile sociale 

 Competența de recunoaştere şi de interpretare a problemelor sociale 

 Înțelegerea profundă a strategiilor de guvernare privind protecția categoriilor 

vulnerabile de persoane 

 Înţelegerea conexiunilor dintre politică (guvernare) și protecție socială 

 Voinţa de a asigura promovarea și respectarea legalității 

 Sesizarea tendinţelor actuale de evoluţie a mijloacelor de protecție 

Competenţe 
Transversale 

 Abordarea pe plan teoretic şi practic a situaţiilor problemă în domeniul asistenței 

sociale privind protecția copilului și familiei. 

 Identificare corelațiilor dintre nevoi sociale și asistența socială 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodologiei asistenței sociale 

 Cunoașterea și aplicarea valorilor sociale 

 Cunoașterea valorilor socio-culturale 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Capacitatea de analiza si sinteza  

 Capacitatea de organizare  

 Cunostinte generale de baza  

 Comunicare scrisă și orală 

 Capacitatea de a decide independent fara imixtiuni si influente  

 Capacitatea de a soluţiona probleme  

 Capacitatea de a lua decizii  

 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic si retoric  

  

 Orientare adecvată în sistemul român de asistenţă socială 

 Competența de analize a problemelor sociale din domeniu şi a cazurilor 

sociale atât la nivel de grup cât şi la nivel de colectivitate 

 

7.2 Obiectivele specifice  Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

 Utilizarea metodelor cantitative și calitative de cercetare 

 Utilizarea instrumentelor şi metodelor de cercetare în asistență socială 

 Utilizarea tehnicilor juridice de investigare şi cercetare 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1. Familia și copili, ca valoare socială; 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

2. Protecția copilului la nivel internațional și la 

nivelul Uniunii Europene; 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 



3. Protecția copilului în România;  Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

4. Drepturile copilului și capacitatea de 

autodeterminare; 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

5. Principiile protecției copilului; Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

6. Conținutul și limitele drepturilor copilului; 

Participarea copilului în luarea deciziilor; 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

7. Ocortirea părintească și alternativele acesteia: 

curatela, tutela; 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

8. Protecția familiei – măsuri de sprijin și de 

asistență; 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

9. Legăturile de rudenie și obligațiile de înreținere 

în familie; 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

10. Adopția; 

 

  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

11. Fundalul instituțional al protecției copilului și a 

familiei;  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

12. Rolul asistentului social în protecția copilului și 

a familei 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

13. Ancheta socială;   Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 



14. Violența în familie; Prevenire; Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

(2 ore) 

 
 

Bibliografie obligatorie: 

 Roth-Szamosközi Mária, Protecţia copilului : Dileme, concepţii şi metode / Maria Roth-
Szamosközi.-Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1999.-308 p.; 21 cm..- 973-9354-87-4 

0004858 # Bibliotecă # TT46 # 21317 #  
0004857 # Bibliotecă # TT46 # 21319 #  
0004856 # Bibliotecă # TT46 # 21316 #  

0004855 # Bibliotecă # TT46 # 21318 #  
0004854 # Bibliotecă # TT46 # 21322 #  

 Popescu Livia, Protecţia socială în Uniunea Europeană / Livia Popescu.-2.kiad.-Cluj-Napoca : : 

Presa Universitară Clujeană, 2004.-212 p.; 21 cm..- 973-610-287-4 : 78000 lei 
0009684 # Bibliotecă # TT90 # 37661 #  
0009689 # Bibliotecă # TT90 # 37664 #  

0009688 # Bibliotecă # TT90 # 37662 #  
0009687 # Bibliotecă # KT59 # 37663 #  
0014212 # Bibliotecă # TT90 # 37660 #  

 Nemes Márta, A családról mint nevelő rendszerről / Nemes Márta.-Budapest, 1995.-92 p.;  

0004641 # könyvtár # TT98 # 31057 #  

 Gosztonyi Géza, A szociális munka elmélete és gyakorlata : Közösségi szociális munka, Bp. : 

Nemzeti, Család- és Szociálpolitikai Intézet, 1993.-224 p .- 963-8154-58-6 

0002637 # Bibliotecă # TT 53 # 34837 #  

0002636 # Bibliotecă # TT53 # 34838 #  

 Tánczos Éva, A szociális munka elmélete és gyakorlata : Szociális munka egyénekkel és 

családokkal- esetmunka: Közösségi szociális munka.-Bp. : Semmelweis Kiadó, 1996.-404 p.;.- 

963-8154-74-8 

0014245 # Bibliotecă # TT53 # 21338 #  

 

Bibliografie facultativă: 

 Codul civil 

 Collins,  D.,    Jordan,.,  Coleman,H.,(1999): An  introduction  to  family  social work, 

Belmont,  Brooks  /Cole  Wadsworth/Thomson  Learning 

 Payne,M.,(2011) :Teoria modernă a asistenţei sociale, Iaşi, Polirom 

 Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom 

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 face în alte centre universitare din tara și din 

străinătate. 

 



 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - corectitudinea și 

completitudinea 

cunoștinţelor;  

 - gândire coerentă și 

logică;  

 - gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Examen scris – 

prezentarea și analiza unei 

situații problemă  

100% 

10.5 Seminar - capacitatea de a opera 

cu cunoștinţele 

asimilate;  

- capacitatea de aplicare   

în practică;  

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual. 

Verificare continuă pe 

parcursul semestrului, 

participare activă la 

seminarii 

  40% 
   

    

10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie 
 

 

Data completării 

15.09.2017 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
………………… 

 
……………………………….        

         ……………………………… 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  

 


