
 

FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2016 - 2017 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  De Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe sociale  

1.4 Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Sociologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ELABORARE DE PROIECT Cod: SOC 

304 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu 

2.3 Titularul activităţilor de practică - 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 PRACTICĂ 2 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 PRACTICĂ 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 0 

Examinări 4 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru1  125 

3.10  Numărul de credite 5 

 
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 • Participare activă  

5.2  de desfăşurare a practicii 

• Respectarea termenilor din acordul instituţional  

• Documentare sistematică 

• Consemnarea ritmică a activităţilor 

 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 C2.1.  Definirea, clasificarea  şi alegerea metodelor, tehnicilor  şi procedeelor utilizate în identificarea cercetării  şi 
soluţionării unor probleme sociale 

C2.2.  Exprimarea cauzalităţii problemelor şi conflictelor sociale şi identificarea de resurse şi modalităţi pentru 

rezolvarea acestora 
C2.3. Dezvoltarea şi aplicarea strategiilor de rezolvare a conflictelor şi problemelor sociale 

C2.5.  Elaborarea şi proiectarea de măsuri de intervenţie pentru rezolvarea de probleme şi conflicte sociale 

C5.6.  Elaborarea de proiecte de cercetare şi intervenţie în domeniul comunicării 

                                                 
1 Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 
• Formarea de abilităţi de elaborare a proiectelor sociale 

 

7.2 Obiectivele 

specifice 

• Să realizeze conexiuni între teoria şi practica intervenţiei sociale 

• Să îşi însuşească conceptele de bază necesare planificării prin metoda 

cadrului logic 

• Să îşi formeze deprinderi de a elabora propunerile de finanţare plecând de la 

elementele centrale la elementele de piaţă 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Problema socială  - obiect al proiectului de 

intervenţie 
Prelegere, Conversaţie 

4 ore 

Proiectarea intervenţiei sociale  Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Problema abordată prin proiectul de 

interventie 

Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Scopul şi obiectivele proiectului Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Activităţile proiectului Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Evaluarea proiectului Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Bugetul proiectului Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Definiri ale propunerii de finanţare Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Ciclul de viaţă al unei propuneri de finanţare Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Finanţatori şi politicile de finanţare Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

4 ore 

Elementele de piaţă ale propunerii de 

finanţare 

Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Elaborarea proiectului prin metoda cadrului 

logic  

Prelegere, Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Bibliografie 

Bocancea, C. (2003),  Dimensiunea contextuală a asistenţei sociale în Tratat de asistenţă socială, G. Neamţu 

(coord.), Iaşi,  Editura Polirom, pp. 111 – 168.  

Bocancea, C.; Neamţu, G. (1999), Elemente de asistenţă socială, Iaşi, Editura Polirom. 

Buţiu, C. A. (2007), „ Dezvoltarea comunitară. Concept, strategii şi metode de intervenţie” în M. Pascaru, C.A. 

Buţiu, Restituirea rezultatelor şi dezvoltarea comunitară”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pp. 37 – 

89. 

Chen, H.-T., (2005), Practical Program Evaluation, Thousand Oaks, London, New Delhi, Sage Publications. 

Cojocaru, Şt.(2003),  Metodologia elaborării proectelor de intervenţie în Neamţu, G. (coord.) - Tratat de 

asistenţă socială, Iaşi,  Editura Polirom, pp. 960 – 995 

Curteanu, D. (2003), Utilizarea matricei logice a proiectului în managementul proiectelor publice, Administratie 

şi Management public, 1/2003, pp. 61-64. disponibil la  

https://www.pol.ulaval.ca/perfeval/upload/publication_151.pdf  accesat la 10.06.2013. 

Howe, D. (2001),  Introducere în teoria asistenţei sociale, Bucureşti, Editura Alternative. 

Lodzinski, A.; Michiko, S.M.; Schneider, F.W. (2005), „Intervention and Evaluation”, în F.W. Schneider, J.A. 

Gruman, L.M. Coutts (eds.),  Applied Social Psychology, Thousand Oaks, London, New Delhi, Sage 

Publications, pp. 55-74. 

Organisation for Economic Cooperation and Development (1991/2008), DAC Principles for  Evaluation of 

https://www.pol.ulaval.ca/perfeval/upload/publication_151.pdf


Development Assistance, Paris, General Distribution. 

8.2 PRACTICA 

Pe parcursul programului de practică, desfăşurată în cadrul unei organizaţii / instituţii sociale, studenţii  vor 

atinge următoarele obiective: 

 

1. Identificarea problemelor sociale din comunităţile locale şi aprecierea necesităţilor şi a potenţialului de 

finanţare pentru rezolvarea lor, cu accent pe promovarea justiţiei economice şi sociale  

2. Articularea   propunerilor de finaţare ca mijloc de creare a resurselor necesare pentru populaţiile aflate în 

dificultate   

3. Aplicarea conceptelor de bază privind planificarea proiectului şi scrierea propunerilor de finanţare  

 

Programul de practică: 28 ore la o instituţie sau organizaţie din comunitate. 

 

Cerinţe şi evaluare 

 

Pentru facilitarea şi evaluarea progresului  înregistrat,  se cere scrierea unei propuneri de finanţare integrale sau 

reliefarea contribuţiei personale la scrierea unei propuneri de finanţare la care s-a lucrat ca membru în echipa de 

proiect. 

 

Instrucţiuni generale (pentru propunerea elaborată individual): La locul unde efectuaţi practica 

(instituţie sau organizaţie) începeţi imediat cu studiul bibliografiei pe un  domeniu de interes (de pildă: copii, 

vârstnici, persoane fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi, femei agresate, persoane cu SIDA etc.). Selectaţi o 

populaţie pentru  al cărei sprijin veţi scrie propunerea de finanţare. După selectarea populaţiei ţintă, urmează 

definirea problemei care afectează populaţia respectivă,  trecând la etapa de documentare de teren. Culegeţi 

date cât mai specifice beneficiarilor proiectului.  Creaţi apoi o schiţă de proiect şi dezvoltaţi, pe aceasta,  

propunerea de finanţare ce  va răspunde  unei nevoi specifice.  

 

Instrucţiuni pentru propuneri realizate în echipă: Prezentaţi propunerea de finanţare, cu precizări privind 

demersurile personale care au contribuit la elaborarea propunerii (etapa, rolul, produsul).  

 

Studenţii pot lucra în echipe de câte  2-3  persoane dar fiecare membru al echipei va trebui să specifice  cu 

precizie care îi este contribuţia proprie la proiect întrucât calificativele vor fi acordate individual şi nu pe 

echipă. Munca în echipă cere standarde înalte de onestitate şi integritate dar este şi o valoaroasă experienţă 

deoarece, de regulă, propunerile de finanţare se întocmesc în echipă. 

 

Portofoliul de practică: 

 

Dosarul pe baza căruia se va face evaluarea activităţii de practica va conţine 

 

1. Evaluarea din partea instituţiei / organizaţiei: cuprinde  

▪ o scurtă descriere a activităţilor derulate de student,  

▪ contribuţia studentului la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei / instituţiei relative la un proiect 

▪ rezultatele concrete ale activităţilor studentului  

▪ Calificativul acordat (una din variantele: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător) 

  

2. Propunerea de finanţare (după caz, cu menţionarea părţilor la care a contribuit studentul) 

 

3. Raportul de practică cu structura de mai jos: 

Partea introductivă 

• Perioada şi durata practicii 

• Obiective şi sarcini individuale  

Partea de conţinut 

• Prezentarea instituţiei  

• Valorile, principiile, normele promovate de instituţie  

• Servicii furnizate   

• Grupuri-ţintă 

• Oportunităţi de învăţare şi experienţele semnificative 

             Concluzii 

                Anexe 



                Bibliografie 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile sunt conforme aşteptărilor practicienilor din domeniul social, rezultate din seria de 

workshop-uri susţinute de catedră, cu participarea ONG-urilor şi instituţiilor publice din domeniul social 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 10 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

Participare activă 
Observaţia, Jurnalul de 

prezenţă 
10 

10.5 Practică 

Calitatea propunerii de finanţare Propunerea de finanţare  30 

Conţinutul şi rigoarea 

Raportului de practică 
Raportul de practică 

10 

Evaluarea din partea instituţiei 

de practică 
Fişa de evaluare 

10 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 25%  rezultat după însumarea punctajelor pentru activitatea de curs, ponderate conform pct.10.4; 

• 25%  rezultat după însumarea punctajelor pentru propunerea de finanţare, ponderate conform pct.10.5; 

 

Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

15.09.2017                          ______________________                _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 
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20.09.2017                                                                                        ______________________                 


