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 „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
De Ştiinţe
Ştiinţe sociale
Asistenţă socială
Licenţă
Asistenţă socială/asistent social

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

PRINCIPII SI STANDARDE PRIVIND
Cod: AS 208
PROTECTIA VICTIMELOR
Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpaș
Asist.univ.dr. Stefani Claudiu
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
3.4 Total ore din Planul de învăţământ
42 din care 3.5 curs
28 din care 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi....
3.7. Total ore studiu individual
58
3.8. Total ore din planul de învăţământ
42
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

1
28
ore
20
20
14
2
2
0

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
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•
•
•
•

Participare activă
Lectura bibliografiei recomandate
Documentare suplimentară
Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate
Participare activă

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C2.1 Identificarea şi descrierea metodologiei şi a procedurilor de elaborare a politicilor şi
programelor sociale destinate persoanelor şi grupurilor vulnerabile
C2.2 Explicarea apariţiei şi menţinerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, utilizând
procedurile specifice
C2.3 Implementarea politicilor şi programelor sociale prin dezvoltarea şi aplicarea de
proceduri şi metodologii specifice
C2.4 Utilizarea diagnozei sociale în raport cu normele şi specificul socio-cultural al comunităţii
C2.5 Dezvoltarea de politici sociale pentru persoanele şi grupurile vulnerabile

Competenţe
transversale

CT1 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă
în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi principiilor specifice
asistentei sociale
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere
ierahice la nivel intra- si interorganizational
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor si
modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele
pieţei muncii

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

7.2 Obiectivele
specifice

Cunoașterea metodelor de investigație și de intervenţie specializată acordate în
mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog,
instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor si a
deontologiei profesionale.
• Să îşi însuşească noţiunile, conceptele de bază și legislația specifică
asistenței sociale a familiei și protecției copilului
• Să deţină cunoştinţe privind monitorizarea și evaluarea procesului de
intervenție la nivel de individ sau familie
• Să analizeze date semnificative pentru caracterizarea problematicii sociale
cu care se confruntă familia sau copilul
• Sărecunoască și să intervină specializat în situațiile de risc

8. Conţinuturi
Curs
Definitii notiuni introductive
Factorii de risc. Consecintele psihologice ale victimizării prin
Trafic de persoane.
Managementul de caz în lucrul cu victimele traficului de
Persoane
Standarde nationale specifice pentru serviciile specializate de
Asistentã si protectie a victimelor traficului de persoane
Reteaua nationala de servicii

Asistenta si protectia victimelor traficului de persoane
Reabilitarea socială a victimei
Sisteme de justitie- Clasic/retributiva si restaurativa
Metode de consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru
persoanele şi grupurile
Femeile victime violenţei în familie ca grup de potenţiali beneficiari

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

Observaţii
2 ore
4 ore

4 ore

2 ore

2 ore

4 ore

4 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
1. Ionescu S., Jacquet M.M., Lhote C., Mecanismele de aparare - Teorie si aspecte clinice,
Editura Polirom, 2002,
2. Fischer G., Riedesser P., Tratat de psihotraumatologie, Editura Trei, 2001.
3. Sheafor, B., Horejsi, C. and Horejsi, G., Techniques and Guidelines for Social Work Practice.
Boston: Allyn and Bacon, 2000.
4. Neamţu, George, (2011), Tratat de Asistenţă socială, ediția a II-a, Editura Polirom, Iaşi
5.Neamţu, George (coord.), (2010), Studii şi practici în ocupaţii de asistenţă socială, Editura Pim, Iaşi
6. Neamţu, George (coord.), (2016), Enciclopedia asistenței sociale, Editura Polirom, Iaşi
4. Teoria si practica consilierii, Petru Lisievici, Editura UniversităŃii din Bucuresti, 1998.

8.2 Seminar/laborator
Drepturile fundamentale ale omului si copillui
Problemele actuale ale protectie victimelor infractiunilor
Atributiile serviciilor de protectie a victimelor si
reintegrarea sociala a infractorilor
Drepturile legale ale victimelor
Consilierea victimelor si a agresorului

Metode de predare
Prezentări, dezbateri,
studii de caz
Prezentări, dezbateri,
studii de caz
Prezentări, dezbateri,
studii de caz
Prezentări, dezbateri,
studii de caz
Prezentări, dezbateri,
studii de caz
Prezentări, dezbateri,
studii de caz
Prezentări, dezbateri,
studii de caz

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Regimul juridic si metodologia acordariicompensatiilor
2 ore
financiare victimelor infractiunilor
Dispute si conflicte in cadrul relatiilor stabilite in mediul
2 ore
social
Bibliografie
Bowling, D., Hoffman, D., A., (2012): Psihologia mediatorului, Editura Trei
Salzer.J.,Colosn, A., Lempereur, A., (2011): Medierea, Editura C.H.Beck
Cornelius, H., Faire, S.(1996): Ştiinţa rezolvării conflictelor Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti
Stoica Constantin, A., Neculau, A., (1998): Psihosociologia rezolvarii conflictului, Editura Polirom
Strasser, F., Randolph, P., (2012) : Medierea –o perspectivă psihologică asupra soluţionării conflictului,
Editura FMMM.RO.
Shapiro D,(1998); Conflictele şi comunicarea,Editura Arc

Neamţu, George, (2011), Tratat de Asistenţă socială, ediția a II-a, Editura Polirom, Iaşi
Neamţu, George (coord.), (2010), Studii şi practici în ocupaţii de asistenţă socială, Editura Pim, Iaşi
Neamţu, George (coord.), (2016), Enciclopedia asistenței sociale, Editura Polirom, Iaşi
Chereji, R., C.,(2006):Procese decizionale şi soluţionarea amiabilă a disputelor, Editura Accent
Ury,W., (2007) : Remedierea lui NU -Negocierea între persoane dificile, Editura Consensus
Boncu, Ş., (2006) : Negocierea şi medierea-perspective psihologice, Editura Institutul European
Roth, M., Poledna, S., Baciu, C., (2004): Medierea conflictelor, Editura Presa Universitară Clujeană
Stoica-Constantin, A., (2004) : Conflictul interpersonal –prevenirea, rezovarea şi diminuarea efectelor,
Editura PoliroM
Oficiul OSCE pentru comunităţi rome şi sinti www.ohchr.org/odihr/cprsi
Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranţei www.coe.int/ecri
Centrul European de Monitorizare a Rasismului (EUMC) www.eumc.eu.int/eumc
http://www.roportal.ro/articole/69-2.htm
http://www.romanothan.ro/romana/rapoarte/docs/programul_de_monitorizare_a_acce.htm
Textul integral al plângerii colective a ERRC împotriva Italiei este disponibil pe Internet la:
http://www.errc.org/Advocacyletters_index.php.
ERRC Country Report – Time of the Skinheads: Denial and Exclusion of Roma in Slovakia,
poate fi accesat la http://www.errc.org/Countryrep_index.php.
Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată prin
Legea nr. 48 din 16 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioar

10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Volumul şi corectitudinea
Lucrare scrisă
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Lucrare scrisă
10.4 Curs
Organizarea conţinutului
Lucrare scrisă
Originalitatea
Lucrare scrisă
Susţinerea unui referat
Fişă de evaluare seminar
10.5 Seminar/laborator
Participare activă la seminarii
Fişă de evaluare seminar
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
____________

10.3 Pondere
din nota finală
40
10
10
10
20
10

Semnătura titularului de seminar
_________________________
Semnătura Directorului de Departament
______________________

