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
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Drept şi ştiinţe sociale
Stiinţe sociale
ASISTENŢA SOCIALĂ
Licenta
ASISTENŢA SOCIALĂ/ asistent social

Compete
nţe
transvers
ale

Competenţe
profesionale

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ŞI
Cod:
ŞOMAJ
AS 206
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Asist. univ. dr. Claudiu Ştefani
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare
C 2.7 Regimul disciplinei
Op
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care 3.2 curs
2
din care 3.3 seminar/laborator
1
3.4 Total ore din Planul de învăţământ
42 din care 3.5 curs
28 din care 3.6 seminar/laborator
14
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
17
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
15
Tutoriat
2
Examinări
2
Alte activităţi....
2
3.7. Total ore studiu individual
58
3.8. Total ore din planul de învăţământ
42
3.9 Total ore pe semestru1
100
3.10 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
•
4.2 de competenţe
•
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
• Participare activă
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
• Documentare teoretică şi empirică
seminarului/laboratorului
• Elaborarea şi susţinerea unui proiect de dezvoltare comunitară
6. Competenţe specifice acumulate
C3.1 Definirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor specifice de diagnoză a sistemului de
asistenţă socială
C3.2 Elaborarea unor strategii şi scenarii alternative de interpretare a realităţilor şi
problematicilor sociale
C3.3 Identificarea şi implementarea unor mecanisme de răspuns adecvate situaţiilor
problematice cu care se confruntă persoanele, grupurile şi comunităţile aflate în dificultate
C3.4 Utilizarea criteriilor ştiinţifice în evaluarea şi diagnoza sistemului de asistenţă socială
C3.5 Dezvoltarea de parteneriate public-privat care să susţină persoanele şi grupurile aflate în
risc social
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere
ierahice la nivel intra- si interorganizational

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
• Însuşirea noţiunilor de bază privind intervenţia asigurarilor de sanatate si
al disciplinei
somaj
Cognitive:
7.2 Obiectivele
Va deţine cunoştinţe privitoare la procesul elaborării politicilor din domeniul
specifice
sanatatii si ocuparii ca parte componentă a politicilor publice
1

Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi.

Funcţional – acţionale:
Va avea capacitatea de utilizare a informaţiilor teoretice şi a datelor statistice în
aplicaţii/ proiecte
De rol:
Va avea capacităţi de integrare în echipe care proiectează cercetări sociale
în domeniu.
Va dobândi capacităţi de coordonare a demersurilor de cercetare de teren
la nivel de culegere şi analiză primară a datelor.
De dezvoltare personală şi profesională
• Va avea o motivaţie ridicată pentru a fi la curent cu evoluţia politicilor din
domeniul sanatatii si ocuparii din România şi din Uniunea Europeană
8. Conţinuturi
Curs
Protecţia socială în România; Asistenţa socială şi securitatea socială –
componente ale sist. de protecţie socială (4 ore)
Necesitatea şi evoluţia asigurărilor sociale: bugetul asigurărilor sociale de
stat; veniturile bugetare ale asigurărilor sociale de stat (4 ore)
Sistemul public de asigurări sociale (4 ore)
Sistemul privat de asigurări sociale (4 ore)
Sistemul public de asigurări de sănătate şi pentru şomaj (4 ore)
Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (4
ore)
Protecţia muncii; accidentul de muncă; sănătatea şi securitatea în muncă (4
ore)

Metode de
predare
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie,
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie,
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie,
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie,
Prelegere,
Aplicaţii,
Conversaţie,
Prelegere,
Aplicaţii,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie,
Exemplificări

Observaţii
4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

Bibliografie
▪ Bistriceanu, Gh., Asigurări şi Reasigurări în România, Editura Universitară Bucureşti, 2006
▪ Ciumaş, C., Văidean, V.L., Protecţie şi asigurări sociale, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2011
▪ Negru, T., Asigurări – Ghid practic, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
▪ Şeulean, V., Protecţie şi asigurări sociale, Editura Mirton, Timişoara, 2003
▪ Tănăsescu, P., Asigurări și protecție socială în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
▪ Văidean V.L., Sistemul românesc al asigurărilor de sănătate în context european, Editura Risoprint,
Cluj-Napoca, 2010
Metode de
Observaţii
8.2 Seminar/laborator
predare
Prezentare,
Cerinţe, mod de lucru şi prezentare bibliografie obligatorie si recomandată
2 ore
dezbateri
Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă – atribuţii, competenţe,
Lucrul în grup,
studii de caz
3 ore
prezentări
Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – atribuţii,
competenţe, studii de caz
Casa judeţeană de asigurări de sănătate – atribuţii, competenţe, studii de
caz
Inspecţia muncii – Inspectoratul teritorial de muncă, atribuţii, competenţe,
studii de caz

Lucrul în grup,
prezentări

3 ore

Lucrul în grup,
prezentări

3 ore

Lucrul în grup,
prezentări

3 ore

Bibliografie
1. Bistriceanu, Gh., Asigurări şi Reasigurări în România, Editura Universitară Bucureşti, 2006
2. Ciumaş, C., Văidean, V.L., Protecţie şi asigurări sociale, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2011

3.
4.
5.
6.

Negru, T., Asigurări – Ghid practic, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
Şeulean, V., Protecţie şi asigurări sociale, Editura Mirton, Timişoara, 2003
Tănăsescu, P., Asigurări și protecție socială în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
Văidean V.L., Sistemul românesc al asigurărilo

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
•
10. Evaluare
Tip de activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Volumul cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Organizarea conţinutului
Creativitatea
Elaborare Proiect

Lucrare scrisă
Lucrare scrisă
Lucrare scrisă
Lucrare scrisă
Lucrare scrisă
Evaluare orală cu suport
vizual

Preyentare proiect

10.3 Pondere
din nota finală
(%)
40
10
5
5
20

Participare activă la activităţile
Observaţia
de grup
10.6 Standard minim de performanţă
• 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.
Data completării
______________

Semnătura titularului de curs
______________________

Data avizării în Departament
______________

Semnătura titularului de seminar
_________________________
Semnătura Directorului de Departament
______________________

10
10

