FIŞA DISCIPLINEI

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
1.2 Facultatea
De Ştiinţe
1.3 Departamentul
Ştiinţe sociale
1.4 Domeniul de studii
Asistenţă socială
1.5 Ciclul de studii
Licenţă
1.6 Programul de studii/ Calificarea
Asistenţă socială
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Oportunităţi egale
Cod: AS 313
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpaș
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpaș
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul
2 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
20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
10
Tutoriat
4
Examinări
4
Alte activităţi....
0
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
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
• Lectura bibliografiei recomandate
5.2 de desfăşurare a
• Documentare suplimentară
seminarului/laboratorului
• Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate
• Participare activă
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 specific
C2.3 Implementarea politicilor şi programelor sociale prin dezvoltarea şi aplicarea de proceduri
şi metodologii specific
C2.5 Dezvoltarea de politici sociale pentru persoanele şi grupurile vulnerabile
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
- Însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază din domeniul oportunităţilor egale.
Obiectivul
general al
disciplinei
7.2
- Cunoaşterea mecanismelor discriminării şi a politicilor anti-discriminatorii
Obiectivele
- Dezvoltarea capacităţii de analiză a fenomenului discriminării şi a incluziunii sociale
specifice
8. Conţinuturi
Metode de predare
Observaţii
Curs
Prelegere,
4 ore
1. Discriminarea - fenomen social
dezbatere
Prelegere,
4 ore
2. Dreptatea socială
dezbatere
Prelegere,
4 ore
3. Metodele de localizare şi măsurare a discriminării
dezbatere
4. Discriminarea rasială. Masuri pentru combaterea discriminarii
Prelegere,
4 ore
rasiale
dezbatere
5. Discriminarea de gen. Masuri pentru combaterea discriminarii de Prelegere,
4 ore
gen
dezbatere
Prelegere,
4 ore
6. Discriminarea minorităţilor sexuale
dezbatere
7. Reglementări juridice naţionale şi internaţionale ce vizează Prelegere,
4 ore
discriminarea
dezbatere
Bibliografie
Banton M. Discriminarea, - Bucureşti, 1998
Bourhis R., Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri, Bucureşti 1997
Crainic N., Ortodoxie şi etnocraţie, Bucureşti 1997
Dogan N., Sociologie politică, Bucureşri 1999
Dogaru I., Drepturile omului şi libertăţile politice, Chişinău 1998
Dominelli L., Antirasismul: o provocare pentru educatorii albi, Bucureşti 1993
Eysenck H., Descifrarea comportamentului uman, Bucureşti 1999
Freeden B., Drepturile, Bucureşti 1998
Rex J., Rasă şi etnie, Bucureşti 1998
Seişanu R., Principiul naţionalităţilor, Bucureşti 1996
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
Metode de predare
Observaţii
8.2 Seminar/laborator
Noţiunea de discriminare. Tabloul social-istoric al
Prezentări, dezbateri,
2 ore
discriminării. Tipologia discriminării.
studii de caz
Localizarea discriminării. Cauzele şi efectele discriminării.
Prezentări, dezbateri,
2 ore
Metodele de măsurare a discriminării.
studii de caz
Semnificaţia conceptului de rasă. Clasificarea raselor. Rasă
Prezentări, dezbateri,
2 ore
şi rasism. Psihologia discriminării rasiale. Modele de
studii de caz
interacţiune etnică şi rasială. Convenţia internaţională
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.
Noţiunea de sex şi gen. Sexismul. Tipuri de sexism.
Prezentări, dezbateri,
2 ore
Sexismul instituţionalizat (stereotipuri sexuale, prejudicii
studii de caz
şi discriminări). Feminismul. Principalele direcţii în
feminism. Reacţiile la feminism. Diferenţele dintre bărbaţi
şi femei. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de
discriminare faţă de femei.
Istorie şi sexualitate. Teorii sociologice şi psihologice cu
Prezentări, dezbateri,
2 ore
privire la homosexualitate.
studii de caz
Protecţia împotriva discriminării. Obligaţiile statului.
Hotărâri, convenţii şi legi privind discriminarea

Prezentări, dezbateri,
studii de caz

2 ore

Noţiunea de stratificare. Inegalităţile dintre grupurile
sociale. Injustiţia socială. Căile de restabilire a dreptăţii
sociale.

Prezentări, dezbateri,
studii de caz

2 ore

Bibliografie
Banton M. Discriminarea, - Bucureşti, 1998
Bourhis R., Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri, Bucureşti 1997
Crainic N., Ortodoxie şi etnocraţie, Bucureşti 1997
Dogan N., Sociologie politică, Bucureşri 1999
Dogaru I., Drepturile omului şi libertăţile politice, Chişinău 1998
Dominelli L., Antirasismul: o provocare pentru educatorii albi, Bucureşti 1993
Eysenck H., Descifrarea comportamentului uman, Bucureşti 1999
Freeden B., Drepturile, Bucureşti 1998
Rex J., Rasă şi etnie, Bucureşti 1998
Seişanu R., Principiul naţionalităţilor, Bucureşti 1996
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
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

10.3 Pondere
din nota finală

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
______________

Semnătura titularului de seminar
_________________________
Semnătura Directorului de Departament
______________________

40
10
10
10
20
10

