
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 Asistenţă socială 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Asistenţă socială 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SW2201- Politici sociale III.- Asigurări de sănătate şi şomaj 

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

2.3 Titularul activităţii de 

seminar 

Lect.univ. dr. PásztorRita 

2.4 Anul de studiu II 

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 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 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport 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 10 

Tutoriat 3 

Examinări 3 

Alte activităţi: Consultații 2 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pesemestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

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, conexiune internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Videoproiector, conexiune internet 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

● Cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare pentru domeniul de asistență socială 

● Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului 

● Dobândirea cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor necesare activităţilor de 

asistent social, dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice asistenței 

sociale 

Competenţe 

transversale 

● Dezvoltarea abilităţi de comunicare orală şi scrisă, 

● Practicarea unui stil de lucru comunicativ, participativ, responsabil, echitabil şi 

inclusiv. 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

● Să acumuleze studenții cunoștințe generale despre sistemul de 

sănătate în România 

 7.2 Obiectivele specifice ● Analiza diferitelor politici sociale sectoriale. 

● Prezentarea principalelor componente ale domeniului politicilor 

sociale. Analiza problemelor sociale. Evaluarea politicii s sociale. 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul de protecţie socială din UE și  

România, situaţia prezentă 

Expunere interactivă (cu ppt), 

dezbatere 

4 ore 

2. Asigurări sociale din România Expunere interactivă (cu ppt), 

dezbatere 

4 ore 

3. Sistemul serviciilor de asistenţă socială în 

România   

Expunere interactivă (cu ppt), 

dezbatere 

4 ore 

4. Serviciile de sănătate în Romănia după 1989 Expunere interactivă (cu ppt), 

dezbatere 

2ore 

5. Legislația în vigoare Expunere interactivă (cu ppt), 

dezbatere 

2 ore 

6. Politici de suport pentru grupuri cu nevoi 

speciale 

Expunere interactivă (cu ppt), 

dezbatere 

4 ore 

7. Sănătatea și bunăstarea copilului Expunere interactivă (cu ppt), 

dezbatere 

4 ore 

8. Sănătatea rromilor Expunere interactivă (cu ppt), 

dezbatere 

4ore 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Referate: Legislația în vigoare Dezbatere, clarificare 

conceptuală 

4 ore 

2. Limitele pieței în producerea bunăstării; 

Modele de dreptate socială  

Dezbateri interactive si pe baza 

unor studii de caz 

4 ore 

3. Asigurări sociale (pensii; sănătate; șomaj)  Dezbateri interactive si 

demonstrații 

4 ore 

4. Studiu de caz Sinteza cunoştinţelor 2 ore 



Bibliografie 
 

● Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Stănculescu (coord): Studiu de fundamentare pentru 

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020, 

file:///D:/c%20lemezrol/Asztal/Egyetem/Uj%20anyagok%20okatas/Inkluzio%202020%20minde

nrol%20ROban.pdf 

● State of Health in the EU România Profilul Sănătății în 2017, 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_romania_romanian.pdf 

● Health in All Policies. Disponibil la http://ec.europa.eu/health/health_policies/health_ 

in_eu_initiatives/index_en.htmt 

● Lazăr, Florin, Introducere în politici sociale comparate, Ed. Polirom, Iaşi, 2010 

● Martin Ford: Robotok kora. Milyen lesz a világ munkahelyek nélkül, HVG könyvek, 2017 

● George Neamţu coord.: Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, 2003 

● Politici sociale în România coor. C. Zamfir, Ed Expert, Bucureşti 1999; 

● Zamfir C. (coord.): Ţiganii între ignorare şi îngrijorare, Ed. Alternative, Bucureşti 1993  

● Prugberger Tamás: Az európai szociális jog vázlata, DE ÁJK, 2008 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conținutul disciplinei reprezintă parte integrantă a cunoștințelor de politici sociale. Este o cunoștință 

de bază în munca cu clienți. 

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 

50% 

10.5 Seminar Prezență 70% 

Participare activa la 

seminarii, prezenta si 

contributie  activa la 

sarcinile primite in 

cadrul orelor si 

realizarea temelor 

 

Realizarea și prezentarea 

orală a lucrări de seminar, 

Implicarea activă la 

discuțiile din cadrul 

seminarului și rezolvarea 

aplicațiilor 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea sistemului Românesc de sănătate. 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 

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

 

http://../c%20lemezrol/Asztal/Egyetem/Uj%20anyagok%20okatas/Inkluzio%202020%20mindenrol%20ROban.pdf
http://../c%20lemezrol/Asztal/Egyetem/Uj%20anyagok%20okatas/Inkluzio%202020%20mindenrol%20ROban.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_romania_romanian.pdf
http://ec.europa.eu/health/health_policies/health_%20in_eu_initiatives/index_en.htmt
http://ec.europa.eu/health/health_policies/health_%20in_eu_initiatives/index_en.htmt


 

  


