
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 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SW2104 - Organizarea şi managementul serviciilor de asistență socială 

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

2.3 Titularul activităţii de 

seminar 

 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul 1 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DS,  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 15 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activităţi...... - 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pesemestru 75 

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 Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP1 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; 

CP2 Elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor şi politicilor de 

asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile; 

CP3 Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum si a celor de suport 

acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială; 

CP4 Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoane şi grupuri sociale 

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

CP5 Consiliere şi alte metode de intervenţie specializate acordate în mediul familial sau 

instituţional (spitale, şcoli, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea 

valorilor şi principiilor specifice asistenţei sociale; 

CP6 Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiari şi alţi actori sociali implicaţi 

Competenţe 

transversale 

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 

disciplinei 

- Obţinerea cunoştinţelor necesare în munca de asistent social despre 

sistemul social actual în România 

- Cunoaşterea serviciilor sociale 

7.2 Obiectivele 

specifice 

- Cunoașterea, analizarea și utilizarea diferitelor politici sociale 

sectoriale. 

- Prezentarea principalelor componente ale domeniului politicilor 

sociale.  

- Analiza problemelor sociale.  

- Evaluarea politicii sociale 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Protecţia socială în Uniunea Europeană Expunere interactivă 2 ore 

2. Modele de protecţie socială Expunere interactivă 4 ore 

3. Politica socială în socialism, în perioada de 

tranziţie 

Expunere interactivă 2 ore 

4. Sistemul serviciilor sociale în România Expunere interactivă 4 ore 

5. Instituţiilor sociale guvernamentale şi 

nonguvernamentale, implicate în sistemul social 

românesc  

Expunere interactivă 4 ore 

6. Serviciile  de sănătate Expunere interactivă 2 ore 

7. Ocrotirea dif. Categorii de vârstă şi de pături 

sociale 

Expunere interactivă, 2 ore 



8. Situaţia grupelor sociale ignorate ( rromi, 

familii monoparentale, copii, prevenirea 

criminalităţii) 

Expunere interactivă, 2 ore 

9. Asistenţa socială a familiilor cu mai mulţi copii Expunere interactivă, 2 ore 

10. Managementul organizaţiilor sociale Expunere interactivă, 2 ore 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Bibliografie 
 

● Doru Buzducea (2009):  Sisteme moderne de asistenţă socială, Polirom, Iaşi. 

● Doru Buzducea (2005): Aspecte contemporane în asistenţă socială, Polirom, Iaşi. 

● Engler Ágnes (2017): A család mint erőforrás. Gondolat Kiadó, Budapest 

● Alois Ghergut (2018): Managementul institutiilor si serviciilor pentru persoane cu cerinte 

speciale, Polirom. 

● Lavinia Elisabeta Pop (2017): Fundamentele managementului serviciilor si programelor de 

asistenta sociala, Editura de Vest, Timisoara. 

● Elena Lis (2012): Orientarea sociala si managementul social in actiune, Tritonic, Bucuresti. 

● Temesváry Zsolt (2018): A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei, 

L'Harmattan Kiadó, Budapest. 

● F. Paşa, L. M. Paşa (2003): Cadrul juridic şi organizatoric al asistenţei sociale în România, Ed. 

Polirom , Iaşi. 

● N. Neamţu (2001): Managementul serviciilor de asistenţă socială, Ed. Motiv, Cluj- Napoca  

● Alois Ghreţu (2003): Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială, 

Polirom, Iaşi  

● Nagy Ildikó (2009): Személyes gondoskodás, http://szocialis-

gondozo.lapunk.hu/tarhely/szocialis-

gondozo/dokumentumok/szemelyes_gond_dolg_somogyi_bernadett__nagy_ildiko__1.pdf  

● Legea 292/2011 

● Roth M., Antal I., Dávid-Kacsó Á., Bodrogi É. (2006): Bevezetés a gyermekvédelembe, 

Kolozsvár. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 Se va aborda  problematica structurii si funcțiilor sistemului actual de asistență socială. 

 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=68453
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=1342
https://bookline.ro/product/home.action?_v=Temesvary_Zsolt_A_szocialis_munka_es_a_&type=22&id=304444&ca=SEARCH
https://bookline.ro/product/home.action?_v=Temesvary_Zsolt_A_szocialis_munka_es_a_&type=22&id=304444&ca=SEARCH
https://bookline.ro/publisher/publisherProducts.action?id=9066
http://szocialis-gondozo.lapunk.hu/tarhely/szocialis-gondozo/dokumentumok/szemelyes_gond_dolg_somogyi_bernadett__nagy_ildiko__1.pdf
http://szocialis-gondozo.lapunk.hu/tarhely/szocialis-gondozo/dokumentumok/szemelyes_gond_dolg_somogyi_bernadett__nagy_ildiko__1.pdf
http://szocialis-gondozo.lapunk.hu/tarhely/szocialis-gondozo/dokumentumok/szemelyes_gond_dolg_somogyi_bernadett__nagy_ildiko__1.pdf


10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

Curs Prezența 70% 

corectitudinea şi  completitudinea 

cunostinţelor; 

- coerenţa logică; 

- gradul de asimilare a  limbajului de 

specialitate 

Lucrare scrisă care cuprinde 

un test grila 

100% 

10.5 Seminar    

10.6 Standard minim de performanţă: Cunoașterea sistemului de asistență socială. Nota min 5 ( cinci) 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

26. 09. 2018. 
                                ……………………………….                 ……………………………… 

Data avizării în departament                                       Semnătura directorului de departament 

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

 

 

  


