
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea  Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul Ştiinţe sociale şi ale educaţiei 

1.4. Domeniul de studii Asistenţă socială 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6.  Programul de studii/Calificarea Asistenţă socială/asistent social 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Practica compacta de specialitate Cod: AS 212 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Bara Monica Angela 

 2.4. Anul de studiu II 2.5. Sem 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  din care 3.2. curs  din care 3.3. seminar  

3.4.  Total ore din Planul de învăţământ  din care 3.5. curs  din care 3.6. seminar 60 

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  

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi....  

3.7. Total ore studiu individual  

3.8. Total ore din planul de învăţământ  

3.9 Total ore pe semestru  75 

3.10.  Numărul de credite 3 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Participare activă  

5.2.  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Lectura bibliografiei recomandate 

 Documentare suplimentară 

 Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

 Participare activă 

6. Competenţe specifice acumulate  
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C1. Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a informatiilor, 

analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, 

individual, familial, de grup, comunitar şi societal 

C4.  Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale 

excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 Cunoaşterea şi însuşirea metodele şi tehnicile specifice de intervenţie în 

rezolvarea diferitelor probleme sociale; 

7.2. Obiectivele specifice 

 1. Cunoaşterea instituţiei de practica - modul de organizare şi funcţionare al 

acesteia ; 

 2. Cunoaşterea cadrului legal al livrării serviciilor sociale şi al intervenţiilor de 

asistenţă socială ; 

 3. Cunoaşterea diferitelor metode de investigație şi de interveniție oferite în cadrul 

instituției de practica ; 



 

8. Conţinuturi 

8.1. Practica Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul protecţiei sociale în România: 

instituţii publice şi organizaţii 

neguvernamentale ofertante de servicii sociale; 

Prelegere, 

Dezbatere 

10 ore 

2. Organizarea şi funcţionarea instituției de 

practica si locul ei in sistemul furnizorilor de 

servicii sociale. 

Prelegere, 

Dezbatere 

10 ore 

3. Cadrul legal de baza in carui functioneaza 

institutia de practica; 

Prelegere, 

Dezbatere 

10 ore 

4. principalele metode de investigare şi de 

intervenţie socială 

Prelegere, 

Dezbatere 

10 ore 

5. Rolul şi responsabilitatile asistentului social în 

cadrul echipei pluridisciplinare 

Prelegere, 

Dezbatere 

10 ore 

6. Instrumente de lucru utilizate în instituţii şi 

organizaţii de asistenţă socială 

Prelegere, 

Dezbatere 

10 ore 

Bibliografie: 

1. Sandu Antonio, (2013), Asistenta sociala aplicata. Tehnici de cercetare si modele de interventie, Ed 

Lumen, Iasi 

 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 
  

Rigoarea ştiinţifică a limbajului    

Organizarea conţinutului    

Originalitatea   

10.5. Seminar/laborator 
Susţinerea unui referat    

Participare activă la seminarii   

10.6. Standard minim de performanţă 

 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

 

______________                  ______________________                _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 

 

______________                                                                                  ______________________                 

  

 


