
FIŞA DISCIPLINEI
1
 

 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și 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   SW1203 - Teorie și metode de intervenție în asistența socială  

2.2 Titularul activităţii de curs   Prof. univ. Dr. Szilagyi Georgina 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Asist. Drd. Gombik Judit Claudia 

2.4 Anul de studiu I 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DD – Obligatorie 
 

3. Timpul total estimat 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care curs 1  seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care curs 14 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi…    2 

3.7 Total ore studiu individual 32 

3.8 Total ore pe semestru 60 

3.9 Numărul de credite 3 
 

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 

 Înțelegerea specificului procesului de intervenție  în asistența socială la nivel de individ  

 Însușirea cunoștințelor legate de metodologia asistenței sociale în domeniul persoanei 

Competenţe 
Transversale 

 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - 

problemă în domeniul social. 

 

  

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

 Orientare adecvată în spațiul asistenței sociale  

 Competența de analiză și intervenție  a fenomenelor de asistență sociale la 

nivel individual 

 

7.2 Obiectivele specifice Înțelegerea profundă a  relațiilor și structurilor țn care este implicat 

individul 

Capacitetea de a  înțelege și interpreta   problematica  persoanelor 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1.Obiectul asistenței sociale în domeniul individual 

   Conceptul de asistență social individoală 

Istoric  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

2.Tipologia astivtății de intervenție Tipologia 

clienturii în asistența social omeniul  asistenței 

sociale  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

  

3. Valorile asistenței sociale în munca cu individul 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

4.   Planificarea și tipologia activității de intervenție 

domeniul individual 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

      

5 Întrevederea. Definire. Caracteristici. Tipuri. 

Recomandări. Interviul. Definire. Caracteristici. Tipuri 

de interviu. Recomandări 

 

 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

 

6. Consilierea. Definire. Caracteristici. 

Recomandări. Grupul de suport 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

.7. Studiul de caz. Definire. Caracteristici. 

Recomandări. Instrumente de evaluare şi intervenție 

în asistența socială( 2 ore)  

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

 
 8.relația client-asistent social ( 2 ore) Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 



  9.Teorii,  modele si tehnici de consiliere 

individuale 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

 10.Interviul  tipologii 

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

Tehnica anchetei  Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

12 Consilierea în situaţie de criză  Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

13.Intervenție în cazul diverselor situații critice  Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

14.  Evaluarea proceselor de intervenție  Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie 

 

8.2. Seminarii Metode de predare Observaţii 

Conform tematicilor de la curs. Prezentare pe baza bibliografiei, 

discuţii 

 

 

Bibliografie 
1. Hegyesi Gábor, Talyigás Katalin: A szociális munka elmélete és gyakorlata Bp. 2003 szoc.munka 

egy. 

2. Gal-Poledna: Lucrări practice şi metode în asistenţa socială, Ed. Univ. Cluj-Napoca 1997 

3. C. Zamfir: Politici Sociale în România.Expert, Bucuresti, 1999 

4. Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Budapest 1998 

.  

 
 
Data completării  Titularului de curs Titularului de seminar 

 
01. 09. 2017      

Szilagyi Georgina        Gombik Judit-Claudia 

 
 
 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 


