
 

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 115 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Dan Ioan Mihail 

 2.4. Anul de studiu I 2.5. Sem 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei S 

 

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 60 

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

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 5 

Tutoriat  

Examinări 10 

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 Practică Metode de predare Observaţii 

Abilităţi: Exersarea mimicii, intonaţie, privire, adaptare 

la asistat 

Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Cunoaşterea limbajului trupului, lucrul în condiţii de 

stres, risc social 

Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Observarea, ascultarea, intervievarea, consilierea 
Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Reflectarea sentimentelor, confruntarea, încurajarea, 

tehnica punerii întrebărilor 

Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Aplicarea cunoştinţelor teoretice adaptate la o situaţie 

concretă 

Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Elaborarea a trei studii de caz 
Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Documentarea privind legislaţia specifică instituţiei unde 

se desfăşoară practica, organigramă, fişa postului, etc. 

(un dosar) 

Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Executarea sarcinilor primite de la supervizorul de 

practică 

Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Elaborarea unui referat de practică pe o temă stabilită de 

comun acord cu supervizorul şi îndrumătorul de practică 

Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Abilităţi: Exersarea mimicii, intonaţie, privire, adaptare 

la asistat 

Activitate în organizaţii 

de AS 
4 ore 

Cunoaşterea limbajului trupului, lucrul în condiţii de 

stres, risc social 

Activitate în organizaţii 

de AS 
5 ore 

Observarea, ascultarea, intervievarea, consilierea 
Activitate în organizaţii 

de AS 
5 ore 

Reflectarea sentimentelor, confruntarea, încurajarea, 

tehnica punerii întrebărilor 

Activitate în organizaţii 

de AS 
5 ore 

Aplicarea cunoştinţelor teoretice adaptate la o situaţie 

concretă 

Activitate în organizaţii 

de AS 
5 ore 

8.2 Bibliografie 

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

Iasi 

Miley Karla Krogsrud, O’Melia Michael, DuBois Brenda, Practica Asistenţei sociale, Colegium, Polirom, Iaşi, 

2006 

Lisievici Petru, Teoria şi practica Consilierii, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1998 

Van Stralen, Sărăcia. Metode de intervenţie socială, Bucureşti, Alternative 1996 

Coulshed V., Practica Asistenţei sociale, ed. Alternative, Bucureşti, 1993 

Maniac A.R., Duruş I., Lucrătorul Social, Ed. Călăuza, Deva, 1998 

Miftode Vasile, Acţiune socială în perspectivă interdisciplinară, ed. PROEMA, Baia Mare, 1998 

Stahl H., Teoria şi practica investigaţiilor sociale, Vol. I-II, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1973 - 

1974 

 

 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 
Lucrare scrisă 30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5. Seminar/laborator 
Susţinerea unui referat  Fişă de evaluare seminar 20 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 20 

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 

______________                                                                                  ______________________                


