FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea Creștină Partium
Stiințe Economice si Sociale
Științe Socio-Umane
Asistență Socială
Licență
Asistență Socială

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

SW2113, SW3116 - Protecție socială și securitate socială
Lect.univ. dr. Pásztor Rita
Lect.univ. dr. Pásztor Rita
II, III
1
Verificare
DS, opțională

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
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
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

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

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
7.2 Obiectivele specifice

●
Obţinerea cunoştinţelor necesare în munca de asistent social despre
sistemul social actual european şi românesc
●
Dobândirea cunoştinţelor despre legislaţia socială;
●
Prezentarea diferitelor tipuri de instituţii sociale;
●
Prezentarea Ordonanţei cu privire la asociaţii şi fundaţii;
●
Cunoaşterea serviciilor sociale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Protecţia socială în Uniunea Europeană

Metode de predare
Expunere interactivă,
Conversație

Observaţii
2 ore

2. Modele de protecţie socială; Sistemul
serviciilor sociale în România, Cadrul
instituţional şi legislativ
3. Statistica protecţiei sociale, obiectivele
ESSPROS

Expunere interactivă
Conversație

2 ore

Expunere interactivă
Conversație

2 ore

4. Strategii anti-sărăcie, excluziune,
marginalizare

Expunere interactivă
Conversație

2 ore

5. Asigurări sociale; Serviciile de sănătate

Expunere interactivă
Conversație

2 ore

6. Ocrotirea diferitelor categorii de vârstă şi de
pături sociale
7. Asistenţa socială în secolul XXI

Expunere interactivă
Conversație
Expunere interactivă
Conversație

2 ore

8.2 Seminar
1. Referate: Prezentarea instituţiilor sociale,
cadrului legislativ (power point)

Metode de predare
dezbatere, clarificare
conceptuală, sinteza
cunoştinţelor

Observaţii
2 ore

2. Situaţia grupelor sociale ignorate( rromi,
familii monoparentale, copii, prevenirea
criminalităţii, etc);

dezbatere, clarificare
conceptuală, sinteza
cunoştinţelor

4 ore

3. Asistenţa socială a familiilor cu mai mulţi
dezbatere, clarificare
copii( studiu de caz),Consilierea şomerilor ( conceptuală, sinteza
studiu de caz)
cunoştinţelor

4 ore

4. Elaborarea unui proiect, bazată pe situaţia
actuală, necesităţile prezentului a ocupării
forţei de muncă, cu scopul de a îmbunătăţii
situaţia şomerilor, a persoanelor aflaţi în
dificultate
Bibliografie

dezbatere, clarificare
conceptuală, sinteza
cunoştinţelor

2 ore

4 ore

●
Statistica protectiei sociale, anul 2016.
file:///D:/c%20lemezrol/Asztal/Egyetem/Szoc%20vedelem/statistica_protectiei_sociale_2016.pdf
●
Boru Buzducea(2013): Economia sociala a grupurilor vulnerabile, Polirom, Iaşi.
●
Doru Buzducea(2009): Sisteme moderne de asistenţă socială, Polirom, Iaşi.
●
Doru Buzducea (2005): Aspecte contemporane în asistenţă socială, Polirom, Iaşi,
●
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 Ghergut (2003): Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială, Polirom,
Iaşi
●
Szilágyi- Flóra- Bernáth (2009): Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági
integráció, Partium Kiadó, Nagyvárad.
●
Kovács Réka (szerk.)(2010): Egymást segítve hogyan segíthetünk? Etőforrás- együttműködéseredmény, Scientia Kiadó, Kolozsvár
●
Prugberger Tamás (2008): Az európai szociális jog vázlata, DE ÁJK.
●
Kozma J, Csoba J., Czibere I, (2004) : Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások,
Debrecen
●
EU 2020:http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
●
Analiza socio- economica pentru programarea Fondurilor Europene 2014-2020, www.fonduristructurale.ro/Document_Files/Stiri/00011968/coemy_Analiza%20socioec%20afaceri%20si%20incluziune%20sociala.pdf
●
Simona Maria Stănescu (2013):Statul bunăstării între supravieţuire, reformă şi integrare
europeană, PRO Universitaria.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu planul de învățământ.
9. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

corectitudinea şi completitudinea
cunoştinţelor;
- gradul de asimilare a limbajului
de specialitate;
Activitate la seminar

10.5 Seminar

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
Test grilă
50%

Elaborarea prezentare,
referat
Participare activă

50%

10.6 Standard minim de performanţă
Cunoașterea sistemului de protecție socială. Nota min 5 ( cinci)
Data completării

Semnătura titularului de curs

25. 09. 2018.

……………………………….

a

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

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

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

