
ANEXA 1 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2020-2021 
 

Anul de studiu 1 / Semestrul II 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  Științe Sociale 

1.4. Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Asistent social 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Practica de specialitate 2.2. Cod disciplină AS 115 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lector univ. dr. Claudiu Ștefani 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II 
2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 
C 

2.8. Regimul 
disciplinei (O – 
obligatorie, Op – 
opţională, F – 
facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

5 
din care: 3.2. curs 

0 
3.3. seminar/laborator 

5 

3.4. Total ore din planul 
de învăţămînt 

70 
din care: 3.5. curs 

0 
3.6. seminar/laborator 

70 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi …….  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 70 

3.9 Total ore pe semestru 75  

3.10 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 Nu e cazul 

5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului 

 
•Lectura bibbliografiei recomandate 
•Documentare suplimentară 
•Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  
•Participare activă 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1 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; 
C2 Elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor şi politicilor de asistenţă 
socială pentru diferite categorii vulnerabile; 
C3 Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum si a celor de suport acordate 
beneficiarilor sistemului de asistenţă socială; 
C4 Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoane şi grupuri sociale 
excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii); 
C6 Comunicare şi relaţionare profesională. 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 acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Studenţii vor înţelege rolul asistentului social şi a posibilităţile sale de intervenţie în cadrul 
legislativ şi administrativ actual. 

7.2 Obiectivele specifice Studenţii vor înţelege modul de organizare şi funcţionare al reţelei de instituţii şi organizaţii 
furnizoare de servicii sociale; 
Studenţii vor fi capabili să  recunoască nevoile şi valorile diferitelor categorii de beneficiari ai 
asistenţei sociale,  
Studenţii vor şti să coreleze principiile codului deontologic al profesiei de asistent social  cu      
situaţiile de intervenţie practică. 
Studenţii vor ști să utilizeze metoda observaţiei şi o vor integra în procesul de asistenţă socială. 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

  

 

Bibliografie 
 

8.2. Seminar-laborator   

Cunoştinţe şi abilităţi ale profesiei de asistent social. Rolurile 
asistentului social; codul deontologic al profesiei de asistent 
social; relaţia: nevoi, dorinţe, valori; contextul legislativ şi 
organizatoric al reţelei serviciilor de asistenţă socială.  

 

13 ore 

Elemente ale analizei funcţionării organizaţiilor si instituţiilor 
nonprofit care oferă asistenta şi protecţie socială. 

 
13 ore 

Relaţia între fazele procesului de asistenţă socială şi 
managementul organizaţiilor / instituţiilor de asistenţă socială; 
asistentul social ca manager. 

 

13 ore 

Generalităţi despre metodele  de intervenţie ale asistentului 
social cu diferite sisteme-client ale asistenţei sociale: indivizi, 
familii, grupuri, organizaţii, comunităţi. 

 

13 ore 

Evaluarea desfăşurării activităţii  practice de către îndrumătorii 
de practică şi de către studenţi. 

 
13 ore 

Pregătirea întocmirii rapoartelor de practică.  5 ore 

Bibliografie 
Abraham , P; Crăciun,  A. - Instituţii cu atribuţii în domeniul, protectiei şi asistenţei sociale, în Legislatie în asistenta socială. vol II, 
Editura Naţional, Bucureşti, 2000 
Abraham P., Crăciun A., 2000, Legislaţie în asistenţa socială, vol. II, reglementări interne, Ed. Naţional 
Bocancea,  C.; Neamţu, G. - Elemente de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi, 1999 
Coulshed, V. – Practica asistenţei sociale, Editura Alternative, Bucureşti, 1993 
Davies, M - Asistenţa socială în societate, University of Anglia; Norwich, Ministerul Muncii: Curs de Asistenţă Socială, cap.I, Editat 
de UNICEF, Bucureşti,  1992 
Gal D., Mureşan C., 1997, Ghidul social al judeţului Cluj, Piteşti, Editura Paralela 45 
Howe, D - Teoria şi practică în Asistenţa Socială, University of Anglia, Norwich, Ministerul Muncii: Curs de Asistenţă Socială, cap.II, 
Editat de UNICEF, Bucureşti, 1992. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul oferă studenților oportunitatea de a observa activitatea organizațiilor care oferă servicii sociale și de a se familiariza cu rolul 
asistentului social și atribuțiile sale profesionale. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs    

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a identifica 
tipurile de servicii sociale 
oferite de instituții și măsura în 
care acestea satisfac nevoile 
diferitelor categorii de 
beneficiari. 

Raport de practică 100 % 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Minimum 35 de ore în organizații. 



Nota finala este compusă din 70 % evaluarea raportului de practică și 30 % rezultatul evaluării activității studentului de către 
coordonatorul de practică din instituție. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 
  



Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

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

10.4 Curs     
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

   
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    

 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 


