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

ASISTENTA PERSOANELOR CU HIVCod: AS 214
SIDA
Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpaș
Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpaș
2 2.6. Tipul de evaluare
E 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
14
ore
20
20
10
4
4
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
Metode de predare
Prelegere,
Conversaţie
Nevoile umane si problematica sociala a persoanelor cu HIV- Prelegere,
Exemplificări
SIDA
Conversaţie
Prelegere,
Caracteristicile relatiei dintre persoanele cu HIV-SIDA si
Exemplificări
asistentul social
Conversaţie,
Prelegere,
Evaluarea in procesul de asistenta sociala si managementul de
Exemplificări
caz a persoanelor cu HIV-SIDA
Conversaţie,
Tehnici de interventie specifice pentru persoanele cu HIV- Prelegere,
Exemplificări
SIDA
Conversaţie,

Observaţii
2 ore

Consilierea în criză: definirea.crizei şi tipurile fundamentale ale
Prelegere,
crizei, obiective, domenii; generatoare de criză, etapele
Exemplificări
consilierii în intervenţia în criză, consilierea în crizele sociale;
Conversaţie,

2 ore

Consilierea pentru persoanele cu HIV-SIDA în evenimentele Prelegere,
Exemplificări
stresante; .

2 ore

Curs

Definiţii, generalităţi ,istoric, teorii;

Consilierea persoanelor dependente de alcool
Consilierea persoanelor cu dizabilitati;.
Consilierea persoanelor cu
personalitate;

HIV-SIDA si

tulburări

de

Consilierea şi informarea în carieră a persoanelor cu HIV-SIDA

Conversaţie,
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie,
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie,
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie,
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie,

4 ore

2 ore

4 ore

4 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie

1. Bocancea, Cristian, Neamţu, George, Elemente de Asistenţă.socială, Ed.Polirom, Iaşi,1999
2. Buzducea, Doru, Sisteme moderne de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, 2009
3. Lazăr Florin., Introducere în politici sociale comparate. Analiza sistemelor de

asistenţă socială Ed. Polirom, Iaşi, 2010
4. Luduşan, M., Ghid terminologic în Asistenţa socială, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2002
5. Miftode, Vasile, (coord.), Dimensiuni ale Asistenţei sociale, Ed.EIDOS, Botoşani, 1995
6. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Serviciile sociale în Europa, Program PHARE,
Bucureşti, 1999
7. Neamţu, G. (coord.), Tratat de asistenţă socială, Polirom, 2004
8. Neamţu, George, (2011), Tratat de Asistenţă socială, ediția a II-a, Editura Polirom, Iaşi
9. Neamţu, George (coord.), (2010), Studii şi practici în ocupaţii de asistenţă socială, Editura
Pim, Iaşi
10. Neamţu, George (coord.), (2016), Enciclopedia asistenței sociale, Editura Polirom, Iaşi
11. Paşa, Florin, Paşa Luminita., Cadrul juridic şi organizatoric al Asistenţei sociale în
România, Ed.Polirom, Iaşi, 2003
12. Paşa, F., Paşa L., Asistenţa socială în România, Ed.Polirom, Iaşi, 2004
13. Zamfir, E., Asistenţa socială în România,revista de Asistenţă socială, nr.1/2002, Bucureşti
8.2 Seminar/laborator
Consiliere pentru incluziune socială. Integrare socioprofesională
Consilierea pentru incluziune socială în contextul
proiectului „Participarea grupurilor
vulnerabile în economia socială
Raporturile dintre consilierea pentru incluziune socială şi
celelalte tipuri de consiliere
existente pe piaţă
Managementul de caz – un instrument de intervenţie în
reţea cu care consilierul de incluziune socială se poate
întâlni
Persoane de etnie roma ca grup de potenţiali beneficiari ai
consilierii pentru incluziune socială.

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

Observaţii
2 ore

Prezentări, dezbateri,
studii de caz

2 ore

Prezentări, dezbateri,
studii de caz

2 ore

Prezentări, dezbateri,
studii de caz

2 ore

Persoane aflate in detentie care se pregatesc pentru
eliberare și persoane anterior aflate în detenție ca grup de
potenţiali beneficiari ai consilierii pentru incluziune
socială
Persoanele dependente de droguri ca grup de potenţiali
beneficiari ai consilierii pentru
incluziune socială
Bibliografie

Prezentări, dezbateri,
studii de caz

2 ore

Prezentări, dezbateri,
studii de caz

2 ore

2 ore

14. Bocancea, Cristian, Neamţu, George, Elemente de Asistenţă.socială, Ed.Polirom, Iaşi,1999
15. Buzducea, Doru, Sisteme moderne de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, 2009
16. Lazăr Florin., Introducere în politici sociale comparate. Analiza sistemelor de

asistenţă socială Ed. Polirom, Iaşi, 2010
17. Luduşan, M., Ghid terminologic în Asistenţa socială, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2002
18. Miftode, Vasile, (coord.), Dimensiuni ale Asistenţei sociale, Ed.EIDOS, Botoşani, 1995
19. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Serviciile sociale în Europa, Program PHARE,
Bucureşti, 1999
20. Neamţu, G. (coord.), Tratat de asistenţă socială, Polirom, 2004
21. Neamţu, George, (2011), Tratat de Asistenţă socială, ediția a II-a, Editura Polirom, Iaşi
22. Neamţu, George (coord.), (2010), Studii şi practici în ocupaţii de asistenţă socială, Editura
Pim, Iaşi
23. Neamţu, George (coord.), (2016), Enciclopedia asistenței sociale, Editura Polirom, Iaşi
24. Paşa, Florin, Paşa Luminita., Cadrul juridic şi organizatoric al Asistenţei sociale în
România, Ed.Polirom, Iaşi, 2003
25. Paşa, F., Paşa L., Asistenţa socială în România, Ed.Polirom, Iaşi, 2004
26. Zamfir, E., Asistenţa socială în România,revista de Asistenţă socială, nr.1/2002, Bucureşti
Legislaţie:

1. Constituţia României
2. Legea 705/2001 privind Sistemul naţional de Asistenţă socială
3. Ordonanţa de Guvern nr.68/2003 privind serviciile sociale
4. Ordonanţa de Guvern nr.86/2004
5. Legea 47/2006 privind Sistemul de Asistenţă socială
6. Legea 515/2003 privind Administraţia publică locală
7. HG 90/2003 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de
asistenţă socială
8. Legea 26/2000 completata cu OG.37/2003 şi Legea 246/2005 privind asociaţiile şi fundaţiile
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
Open Society Institute (OSI) www.soros.org
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 ulterioare
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
•

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
______________________

