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 Crestina Partium, Oradea
Ştiințe Economice şi Sociale
Ştiinţe Socio-Umane
Asistenta Socială
Licență
Asistenta 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

SW2212 - Asistenţă socio-medicală
Conf. univ.dr. Ritli László
Conf. univ.dr. Ritli László
II, III
2
Verificare
DS, opţională

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, suport 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

Idem

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

-

înţelegerea efectelor pe care le au diferite boli în plan psihologic
cunoaşterea principiilor şi practicii de prevenţie
relaţionarea adecvată cu pacienții – competenţă în consiliere în domeniul îngrijirii

Competenţe
transversale

-

dezvoltarea unei abordări moderne a conceptului de sănătate şi boală
dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra sistemului de sănătate
dezvoltarea sensibilităţii sociale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

-

înţelegerea bolii în dimensiunea biologică, psihologică şi socială
sensibilizarea cu noţiuni privind bolile, elemente de îngrijire

7.2 Obiectivele specifice

-

abordarea complexă bio-psiho-socială a pacientului
asimilarea conceptelor de sănătate şi boală
cunoaşterea determinanţilor sănătăţii şi a indicatorilor sanitari

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Asistenţă socio-medicală: generalităţi

Metode de predare
prelegere interactivă

Observaţii
1 oră

2. Sistemul de asistenţă socială în România

prelegere interactivă

1 oră

3. Compararea sistemelor de sănătate

prelegere interactivă

2 ore

4. Sistemul sanitar din România. Instituţiile
sanitare
5. Demografie. Indicatori sanitari

prelegere interactivă

2 ore

prelegere interactivă

2 ore

6. Necesităţile de bază ale individului

prelegere interactivă

1 oră

7. Îngrijiri bazate pe necesităţile fundamentale
ale individului
8. Prevenirea bolilor. Educaţia pentru sănătate

prelegere interactivă

3 ore

prelegere interactivă

2 ore

8.2 Seminar
Metode de predare
Observaţii
Rolul asistentului social în cazul persoanelor cu boli cronice, Prezentare de către 4 ore
reinserţia socială şi integrarea psihosocială
studenţi, discuţii
Identificarea nevoii sociale individuale şi familiale
- Informare drepturi şi obligaţii
- Consiliere socială
Rolul asistentului social în cazul persoanelor cu HIV/SIDA, Prezentare de către 6 ore
reinserţia socială şi integrarea psihosocială
studenţi, discuţii
Identificarea nevoii sociale individuale şi familiale
- Informare drepturi şi obligaţii
- Consiliere socială
Rolul asistentului social în cazul persoanelor consumatoare de Prezentare de către 4 ore
droguri, reinserţia socială şi integrarea psihosocială
studenţi, discuţii
Identificarea nevoii sociale individuale şi familiale
- Informare drepturi şi obligaţii
- Consiliere socială
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
- conţinutul disciplinei este în concordanţă cu practica altor centre universitare
- cunoştinţele acumulate pot fi valorificate în activitatea de prevenire, educaţie sanitară şi promovarea
sănătăţii.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
evaluare
Finală
10.4 Curs
complexitatea
verificare pe parcurs
70%
cunoştinţelor,
asimilarea limbajului de
specialitate
10.5 Seminar
capacitatea de a opera cu activitatea
în
cadrul 15%
cunoştinţele asimilate
seminarelor,
15%
capacitate de aplicare calitatea prezentărilor
practică
10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie şi practică,
prezentarea conceptelor majore

Data completării

Semnătura titularului de curs

25. 09. 2018.

……………………………….

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

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

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

