
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice si Sociale 

1.3 Departamentul Științe 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 Dezvoltarea competențelor  in asistență socială  SW  3109  
 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. univ.dr.Belényi Emese-Hajnalka 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Lect. univ.dr. Belényi Emese-Hajnalka 

2.4 Anul de studiu  II. 

2.5 Semestrul I. 

2.6 Tipul de evaluare Verificare 

2.7 Regimul disciplinei DS, opționale 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi… 5 

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pesemestru 84 

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 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 Cunoaşterea teoriilor despre comunicarea în asistenţa socială şi dobândirea 

abilităţii de analiză a comportamentelor beneficiarilor, precum şi consolidarea 

competenţei de comunicare verbală şi nonverbală în relaţiile interpersonale şi în 

diferite grupuri.  

 Participarea activă în cadrul unor cercetări experimentale pe teme de comunicare 

în asistenţa socială. Cursul stimulează capacitatea de analiză şi reflexie a 

cursanţilor, sensibilitatea acestora faţă de detaliile interacţiunilor cotidiene cu 

persoanele aflate în dificultate. 

  Înţelegerea specificului comunicării cu persoanele aflate în dificultate 

 

Competenţe 
transversale 

Ajută la analizarea rolului comunicării interpersonale şi publice în domeniul 
comunicării în asistență socială.  
Identificarea şi analizarea critică rolului comunicării nonverbale în relaţia cu 
beneficiarul. 
Identificarea şi analizarea critică rolului comunicării verbale în relaţia cu  
beneficiarul. 
Analizarea critică a paradigmelor principale utilizate în domeniul comunicării sociale: 
biologică, culturologică, psihologică şi paradigma resurselor situaţionale  
Poate construi o fişă de observaţie pentru a analiza procesul de comunicare într-o 
situaţie de interacţiune specifică. 
Cunoaşterea limitelor şi valenţelor experimentului şi observaţiei ca metodă de 
cercetare în domeniul comunicării sociale. 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
Disciplinei 

Cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale privind 

comunicarea umană, cunoaşterea structurii, formelor, şi a legităţilor generale 

ale comunicării. 

7.2 Obiectivele specifice Formarea deprinderii de a înţelege cât mai bine interacţiunile caracteristice 

relaţiilor de asistenţă socială, de a identifica formele şi tipurile 

caracteristice personale de comunicare, precum şi formarea deprinderii de 

a descifra, de a înţelege, dar şi de a utiliza corect semnele şi semnalele 

limbajului verbal şi nonverbal. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Definiția si rolul competențelor în activitatea de 

asistentă socială 

frontală, cu utilizarea metodelor 

interactive 

2 ore 

Tipuri de competențe frontală, cu utilizarea metodelor 2 ore 



interactive 

Însușirea competențelor frontală, cu utilizarea metodelor 

interactive 

2 ore 

Competente generale ale asistentului social frontală, cu utilizarea metodelor 

interactive 

2 ore 

Competente specifice frontală, cu utilizarea metodelor 

interactive 

2 ore 

Competente cheie  frontală, cu utilizarea metodelor 

interactive 

2 ore 

Moduri de aplicare a competențelor frontală, cu utilizarea metodelor 

interactive 

2 ore 

 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Exerciții – moduri diferite de exprimare prezentare și  exerciții 2 ore 

Punerea întrebărilor : Întrebări închise și deschise prezentare și  exerciții 2 ore 

Alternative în exprimarea emoțiilor  prezentare și  exerciții 2 ore 

Studiu de caz prezentare și  exerciții 2 ore 

Studiu de caz prezentare și  exerciții 2 ore 

Studiu de caz prezentare și  exerciții 2 ore 

Recapitulare prezentare și  exerciții 2 ore 

Bibliografie obligatoriu 
 

Hermann, Argelander(2016): Az első pszichoterápiás interjú, SpringMed Kkiadó, Budapest 

Kirschner, J ( 1999): A manipuláció művészete : az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb 

szabálya. Bagolyvár Kkiadó, Budapest.  

Pease, Alan (1994) Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Könyvkiadó, Budapest 

Simonics, István(2016): Vezetési és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése. Typotip Kkiadó. 

Budapest. 

Tomasello, Michael (2011): Mi haszna az együttműködésnek? : a 2008-ban a Stanford Egyetemen tartott "Emberi 

érték" Tanner előadások alapján, Gondolat Kkiadó, Budapest. 

Tringer, László(1994): A gyógyító beszélgetés, Medicina Kkiadó,  Animula Kkiadó,Budapest 

 

Bibliografie recomandata 

Buda Béla(2012): Empátia : A beleélés lélektana : Folyamatok, alkalmazások, új szempontok,  

L'Harmattan Kkiadó, Budapest. 

  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=1018&bib1field=0&term=L%27Harmattan%7C7658%7C1
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=1018&bib1field=0&term=L%27Harmattan%7C7658%7C1


Conținuturile disciplinei sunt elaborate pe baza consultărilor cu specialiști în limbajul mimico-gestual și 

reprezentanți ai organizațiilor profesionale active în acest domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
Evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Prezență regulată 

(maximum două 

absențe),  

calitatea 

referatului 

Elaborarea unui referat de 

maximum 8 pagini din 

tematica cursului 

50% 

10.5 Seminar Capacitata studenților 

de a se autoprezenta 

și de a prezenta o 

întâmplar e din viața 

lor în limbaj mimic-

gestual 

Autoprezentarea 

studenților și prezentarea 

unei întâmplări din viața 

lor în limbaj mimico-

gestual  

50% 

10.6 Standard minim de performanţă: Elaborarea unui referat de calitate în tematica cursului, 

cunoașterea unor elemente de comunicare care să permită studenților să se autoprezinte și să 

povestească o întâmplare simplă în limbaj mimico-gestual.  

 
 

 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

01.10.2018 
 

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

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


