FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium
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
1.6 Programul de studii/Calificarea
Asistență Socială
Lice
nţă
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

Politici sociale III.- Politici de locuire
Lice Rita
Dr. Pásztor
nţă Rita
Dr.Pásztor
III
I
Examen
Disciplină de specialitate

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care3.2curs

2

3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
din care3.5curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport 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: Consultații
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pesemestru
3.9 Numărul de credite
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
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector
Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector

14
ore
14
14
8
3
2
3
44
86
4

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

C1 Identificare, culegere de informaţii,documentare,evaluarea şi înregistrarea
informaţiilor, analiză, evaluare şi intervenţie specifică pentru reducerea riscurilor sociale
de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal;
C2 Elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor şi politicilor de
asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile;
C3 Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum si a celor de suport
acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială;
C4 Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoane şi grupuri sociale
excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii);
C5 Consiliere şi alte metode de intervenţie specializate acordate în mediul familial sau
instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de
asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistenţei sociale;
C6 Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiari şi alţi actori sociali implicaţi
CT1 Abordarea obiectivă şi argumentată, teoretic şi practic a unor situaţii problemă în
vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi principiilor specifice
asistenţei sociale;
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere
ierarhice la nivel intra şi interorganizaţional;
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare şi identificarea resurselor şi
modalităţilor de dezvoltare personală şi profesională în scopul inserţiei şi adaptării la
cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)
7.1 Obiectivul general al Să introducă pe studenţi în problematica politicilor de locuire în UE și
disciplinei
România
7.2 Obiective specifice

Studentul să fie capabil de prezentarea situaţiei oamenilor fără adăpost în
România, Copii străzii, fenomen social, tipizarea grupurilor, prezentarea
stilului de viaţă, Prezentarea situaţiei demografice a societăţii române
contemporană; Evaluarea pol. de locuire, Prezentarea sistemului de protecţie
socială., programul ANL, locuinţe sociale

:
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Conceptul politicii de locuire în UE şi România- 2 ore
Expunere interactivă,
Structura demografică a societăţii contemporane 2 ore

Expunere interactivă,

Concepte şi definiţii în politica de locuire- 4 ore

Expunere interactivă,

Calitatea condiţiilor de locuire- 2ore

Expunere interactivă,

Inegalitatea condiţiilor de locuire- 4 ore

Expunere interactivă,

Persoane fără adăpost, Copii străzii- 2 ore

Expunere interactivă,

Observaţii
Pentru expunere
videoproiector
Pentru expunere
videoproiector
Pentru expunere
videoproiector
Pentru expunere
videoproiector
Pentru expunere
videoproiector
Pentru expunere
videoproiector

Alte grupuri aflate in situatii de dificultate, rolul
asitentului social in rezolvarea problemelor de
locuire.4 ore
Programul de politici de locuire pentru tineri- 4 ore

Expunere interactivă,

Pentru expunere
videoproiector

Expunere interactivă,

Pentru expunere
videoproiector
Pentru expunere
videoproiector
Observaţii
Munca în grupă

Protecţia socială: servicii sociale şi asistenţă socială- 4
Expunere interactivă,
ore
8.2 Seminar
Metode de predare
Elaborarea unui proiect, bazată pe situaţia actuală, pe
Expunere
nevoile stratului nevoiaş- 4 ore
Referate şi studii de caz, interviu cu persoane fără
adăpost, copii străzii, Decrierea coliniilor, a
slumurilor, falanszter, etc.- 10 ore

dezbatere, clarificare
conceptuală

videoproiector
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei ajută studentul în definirea diferitelor probleme și grupuri cu probleme de
locuire, Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii sociale

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare
Prezența 70%

10.5 Seminar

Prezență 70%

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
Evaluare scrisă - test grila 50%
Prezentare orală a
materialului realizat

50%

10.6 Standard minim de performanţă
Cunoștințe generale despre sistemul de locuire în România. Nota min 5 ( cinci)

Data completării

Semnătura titularului de curs

11. 09 2017

……………………………….

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

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

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

