
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 Asistenta  Socială 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Asistenta  Socială 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SW 1201 - Politici sociale I. - Introducere  

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Pásztor Rita 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar 

- 

2.4 Anul de studiu I 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DF, 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 ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 

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

Tutoriat 10 

Examinări 2 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pesemestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

4. Precondiţii 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

5. Condiţii  
 

5.1 de desfăşurare a cursului Videoproiector, conexiune internet 

 

 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

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

informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale 

de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal 

● Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de 

asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile  

● Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport 

acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială. 

● Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile 

sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii) 

● Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial 

sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de 

asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor șpecifice asistentei sociale 

● Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali 

implicați. 

Competenţe 

transversale 

● Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali 

implicați  

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

problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și 

principiilor specifice asistentei sociale 

● Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară 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 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

● Formarea capacității de înțelegere a politicilor sociale  

● 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 Obiectivele 

specifice 

● 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.  

● De a forma capacitatea de intelegere a politicilor sociale  

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Principii de politici sociale. Nivele, concepte si 

beneficiarii. 

expunere interactivă, 2 ore 

2. Persoanele si instituţiile implicate in politică 

socială, organizatorii si beneficiarii 

expunere interactivă 2 ore 

3. Controversele politicii sociale. Principii de 

baza (siguranţa absolută, relativă, normativitate, 

interpretativitate, universalitate, selectivitate). 

expunere, descoperire dirijata 4ore 

4. Controversele politicii sociale. Ajutoare 

băneşti sau donaţii, integrare, segregare, prevenţie, 

corecţie, perioada determinată sau nedeterminată la 

domiciliu sau la instituţie. 

expunere interactivă 2 ore 

5. Reproducţie socială şi politică socială 

(concepte, cicluri ). Economie si societate. Principii 

de integrare. 

expunere interactivă 4 ore 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. Redistribuţia, ca mod de intervenţie în 

procesele sociale (venitul, formele de finanţare a 

nevoilor); finanţarea individ., colectiva si mixtă 

expunere interactivă 2 ore 

11. Cheltuielile sociale şi bugetul de stat (principii 

de baza ale impozitării, bugetul asigurărilor soc.). 

expunere interactivă 2 ore 
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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  îi ajută pe studenți în domeniul asistenței sociale, prin cunoștințele de 

bază acumulate în domeniul politicii sociale 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Prezența 70% 

Corectitudinea si  

completitudinea 

cunostinţelor; 

- coerenţa logică; 

- gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate 

Lucrare scrisă care 

cuprinde un test grila 

 

80% 

 

20% 

10.5 Seminar    

https://bookline.ro/product/home.action?_v=Farkas_Peter_A_szeretet_civilizaciojaer&type=22&id=116228&ca=SEARCH
https://bookline.ro/product/home.action?_v=Farkas_Peter_A_szeretet_civilizaciojaer&type=22&id=116228&ca=SEARCH
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=31110
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=56834
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=1342


10.6 Standard minim de performanţă 

Studentul să posede cunoștințe generale, de bază în domeniul politicii sociale. Nota min 5 ( cinci) 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

20. 09. 2018. 
 

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

Data avizării în departament                                            Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  

 

 


