FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţii de curs
2.3 Titularul activităţii de
seminar
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

Universitatea Crestina PARTIUM, ORADEA
Ştiințe Economice şi Sociale
Ştiinţe Socio-Umane
Asistenta Socială
Licență
Asistenta Socială
Lice
nţă

Politici sociale/introducere SW 1201
Lice Rita
Dr. Pásztor
nţă
I
II
Examen
Disciplina fundamentala obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care3.2curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28
din care3.5curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi…
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pesemestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Videoproiector, conexiune internet
Videoproiector, Conexiune
internet

ore
14
14
2
2
32
60
4

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

Dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe specifice specializării
Cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare pentru domeniul de asistență social
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului
Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii
sociale
Dezvoltarea abilităţi de comunicare orală şi scrisă,
Recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)
7.1 Obiectivul general al De a forma capacitatea de intelegere a politicilor sociale
disciplinei
Să introducă pe studenţi în problematica politicilor sociale din românia
contemporană.
- Relevarea relaţiilor sociale complexe existente în elaborarea unor politici
sociale fiabile şi echitabile.
Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării politicii sociale
7.2 Obiectivelespecifice
Cunoaşterea modelelor, tipurilor de politică socială.
Cunoaşterea definiţiilor, conceptelor politicii sociale
Prezentarea sistemului românesc de politică social
Analiza fenomenelor anomice ale societăţi româneşti contemporane.
Prezentarea principalelor politici sociale elaborate şi aplicate.
Evidenţierea importanţei politicilor sociale eficiente.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Principii de politici sociale. Nivele, concepte si
Expunere interactivă,
De a forma capacitatea de intelegere a politicilor sociale
beneficiarii.

Observaţii
2 ore

Persoanele si instituţiile implicate in politică socială,
organizatorii si beneficiarii

expunere interactivă

2 ore

Controversele politicii sociale. Principii de baza (
siguranţa absolută, relativă, normativitate,
interpretativitate, universalitate, selectivitate ).

Expunere, descoperire
dirijata

4ore

Controversele politicii sociale. Ajutoare băneşti sau
donaţii, integrare, segregare, prevenţie, corecţie,
perioada determinată sau nedeterminată la domiciliu
sau la instituţie.

expunere interactivă

2 ore

Reproducţie socială şi politică socială (concepte,
cicluri ). Economie si societate. Principii de integrare.

expunere interactivă

4 ore

Abordarea istorica a politicii sociale. Tendinţele de
schimbare a preocupărilor de asistenţă socială.
Particularităţile asistenţei sociale in societăţile tribale
şi în peiroada antică.

expunere interactivă

2 ore

Asistenţa socială- dimensiuni si direcţii în evul mediu.
Ajutorarea persoanelor în nevoi în instituţiile
bisericeşti, sisteme de asistenţă închise si deschise,
organizatorii acţiunilor de asis. socială, mecanismele
de ajutorare a comunităţilor locale.

expunere interactivă

4 ore

Apariţia politicii sociale de stat. Politica de ajutorare a
pers. în nevoi în sec. XVI-XIX. Combinarea tehnicilor
de ajutor si pedeapsa. Rolul localitaţii. Prima lege a
sărăciei- Settlement.

expunere interactivă

2 ore

Etapa următoare a politicii sociale de stat- al doilea
război mondial. Problematica socială a muncii
(manufacturile, legislaţiile de întreprindere probleme
sociale). Asigurarea soc. , ca instituţie socială.

expunere interactivă

2 ore

Redistribuţia, ca mod de intervenţie în procesele
sociale (venitul, formele de finanţare a nevoilor );
finanţarea individ., colectiva si mixtă

expunere interactivă

4 ore

Cheltuielile sociale şi bugetul de stat ( principii de baza
ale impozitării, bugetul asigurărilor soc.).

expunere interactivă

2 ore

8.2 Seminar

Metode de predare

Observaţii
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul acestei discipline î/i ajută pe studenți în domeniul asistenței sociale, a cunoștințelor de bază
în domeniul politicii sociale

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare
Prezența 70%

10.2 Metode de evaluare
Lucrare scrisă care
cuprinde un test grila
Participare activă

10.3 Pondere din nota
finală
50%
50%

10.5 Seminar
10.6 Standard minim de performanţă
Studentul să posedă cunoștințe generale, de bază în domeniul politicii sociale. Nota min 5 ( cinci)
Data completării

29.09.2017

Semnătura titularului de curs
……………………………….

Data avizării în departament
……………………………..

Semnătura titularului de seminar
………………………………

Semnătura directorului de departament
………………………..

