
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Crestina PARTIUM, ORADEA 

1.2 Facultatea Ştiințe Economice şi  Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5 Ciclul de studii   Licență 

 
Lice

nţă  

 

 
Lice

nţă  
 

1.6 Programul de studii/Calificarea Asistență Socială 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Laborator de asistenţă socială- SW 3206 

2.2 Titularul activităţii de curs  

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Dr. Pásztor Rita 

2.4 Anul de studiu III. 

2.5 Semestrul 1 

2.6 Tipul de evaluare VP 

2.7 Regimul disciplinei DS obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 6 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat 6 

Examinări 3 

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 25 

3.8 Total ore pesemestru 53 

3.9 Numărul de credite 1 
 

4. Precondiţii 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Prezenta obligatorie. Elaborarea portofoliului de 

practică 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a 

informatiilor, analiza, evaluare si interventii specifice pentru reducerea riscurilor 

sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal, tinand cont 

si de contextul bisericesc; 

 Dezvoltarea serviciilor si activitatilor de prevenire precum si a celor de suport 

acordate beneficiarilor sistemului de asistenta sociala si/sau a comunitatilor 

bisericesti; 

 Consultanta în accesarea  resurselor comunitare pentru persoanele si grupurile 

sociale excluse sau aflate în risc de excludere sociala (institutii, servicii, prestatii); 

 Comunicare si relationare profesionala cu beneficiarii si alți actori sociali implicați 

 Imbogatirea si diferentierea sistemului de cunostinte si a abordarii interprofesionale, 

integrarea cunostintelor si abilitatilor practice dobandite in setul de cunostinte 

teologice, psihologice deja dobandite 

Competenţe 
transversale 

 Abordarea obiectiva si argumentata atât teoretic, cât si practic, a unor situatii - 

problema în vederea solutionarii eficiente a acestora cu respectarea valorilor si 

principiilor specifice asistentei sociale si ale teologiei; 

 Aplicarea tehnicilor de munca eficienta în echipa transdisciplinara pe diverse 

paliere ierahice la nivel intra- si interorganizational. 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor 

si modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi 

adaptării la cerinţele pieţei muncii 

 Sensibilitate la probleme, capacitate de identificare a problemei, capacitate de 

gandire constructiva 

 
 

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

7.1 Obiectivul  
general al 
disciplinei 

 Cunoaşterea situaţiei sistemului de protecţie socială din România (evoluţia 

principalilor indicatori); cunoaşterea realităţilor actuale din domeniul asistenţei 

sociale si bisericilor ca parte componentă a sistemului complex de protecţie 

socială; 

 Obtinerea cunostintelor practice in domeniul asistenţei sociale  



7.2 Obiectivele  
specifice 

 Familiarizarea şi însuşirea de către studenţi a terminologiei specific a asistentei 

sociale 

 Cunoaşterea cadrului juridic şi instituţional al sistemului de asistenţă socială 

(reţeaua organizaţională guvernamentală şi nonguvernamentală); cunoaşterea şi 

înţelegerea politicilor sociale sectoriale; 

 Cunoaşterea diferitelor metode de investigatie şi de interveniţie oferite în cadrul 

instituţiei de practică 

 Formarea capacităţilor de redactare şi analiză a documentelor şi actelor oficiale; 

 Dezvoltarea abilităţilor personale ale studentilor precum: empatie, ascultate 

activă, sinceritate, autenticitate, asertivitate, obiectivitate, promotor al 

autodeterminării etc.; 

 Angajarea în activităţi specifice asistenţei sociale care să se sprijine pe 

standardele şi etica profesională. 

 Intensificarea angajamentului pentru realizarea activitatilor de asistenta crestina 

si sprijin profesional, precum si dezvoltarea identitatii de helper/asistent al 

studentului in cea ce priveste atitudinea empatica si acceptarea neconditionata a 

omului in suferinta. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Pregătirea studenților pentru locurile de practică, 

familiarizarea lor cu specificul activității practice 
Activitate frontală cu 

utilizarea metodelor 

interactive 

Se desfășoară la 
sediul 
universității 
2 ore 

Cunoașterea instituției gazdă de practică 

(servicii/programe/proiecte) 

explicaţia, învăţarea prin 

descoperire, 

studierea/analiza 

documentelor, jocul de rol, 

observația 

2 ore, la sediul 
institutiei de 
practica 

Cunoașterea categoriilor de beneficiari ale instituțiilor 

gazdă de practică 

explicaţia, învăţarea prin 

descoperire, studierea/analiza 

documentelor, jocul de rol, 

observația 

6 ore, la sediul 

institutiei de 

practica 

Cunoaşterea metodelor de intervenţie specifice 

asistenţei sociale, aplicata in institutia gazda de 

practice 

 

explicaţia, învăţarea prin 

descoperire, studierea/analiza 

documentelor, jocul de rol, 

observația 

6 ore, la sediul 

institutiei de 

practica 

Cunoaşterea şi înţelegerea rolului asistentului social în 

instituția gazdă de practică. 

explicaţia, învăţarea prin 

descoperire, studierea/analiza 

documentelor, jocul de rol, 

observația 

6 ore, la sediul 

institutiei de 

practica 



Completarea unui „jurnal de practică” care să cuprindă 

descrierea întregii activităţi practice desfăşurate de 

student, informaţiile adunate în cursul orelor de 

practică, observaţiile proprii 

 

 

 

explicația, dezbatere 2 ore 

Discutarea experienței de teren și  evaluarea 

rapoartelor de practică 
Activitate frontală cu 

utilizarea metodelor 

interactive 

4 ore, se 
desfășoară la 
sediul 
universității 
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6 ore, la sediul 

institutiei de 

practica 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei reflectă standardele de specialitate elaborare de comunitatea de specialiști din 

domeniul asistenței sociale. 

Disciplina îi pregătește pe studenți pentru ca, după absolvire, să dețină cunoștințele necesare pentru a 

lucra în domeniul social (cunoștințe privind organizarea sistemului la nivel național și local, 

funcționarea serviciilor, categoriile de beneficiari ai serviciilor etc.). 

 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota 
finală 10.4 Curs    

10.5 Seminar Gradul de cunoaștere a 

sistemului de asistență socială, 

redarea corectă a informaţiilor, 

coerenţa exprimării, utilizarea 

limbajului de specialitate, 

Testarea continuă pe parcursul 

semestrului – prezență și 

participare activă la locul de 

40% 
 
 
 



Nivelul de dobândire a 

competențelor menționate la 

pct. 6 

practică 

Prezentarea activității; Verificare 

practică – elaborarea, prezentarea 

și discuția/dezbaterea rapoartelor 

de practică la sfârșitul semestrului 

(colocviu) 

 
60% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Cunoaşterea minimală a reţelei de asistenţă socială şi a legislaţiei din domeniu; 

 Întocmirea caietului şi a raportului de practică; 

 Prezenţa în proporţie de cel puţin 70% la orele de practică. 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

10.10.2017 
 

……………………………….        
         ……………………………… 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


