
 1 

 

 

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 
Cluj-Napoca-400604 

Tel.: 0264-424674 
Fax: 0264-424674 

secretariat@socasis.ubbcluj.ro 
socasis.ubbcluj.ro 

 
 

 FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială 

1.3. Departamentul Asistenţă Socială 

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 
SISTEMUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PRACTICĂ DE 

SPECIALITATE (I) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Corina Voicu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Corina Voicu 

2.4. Anul de studiu  1 2.5. Semestrul  2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
E  

2.7. Regimul  

disciplinei 

 
OB 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe 

săptămână 
4 

Din care 3.2. 

curs 
1 

Din care 3.3. seminar/ laborator 
3 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  
56 

Din care 3.5. 

curs 
14 

Din care 3.6. seminar/ laborator 
42 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale   5*25 = 125 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  30 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  30 

Tutoriat  2 

Examinări  2 

Alte activităţi:  - 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 
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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 Prezenţa opțională 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului Prezenţă min. 75% 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

 

 Identificare, culegere de informaţii, documentare, evaluare şi înregistrare a 
informaţiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor 
sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal 

 Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii şi alţi actori sociali implicaţi 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

T
ra

n
sv

e
rs

a
le

 

 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 asistenţei sociale 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor 
şi modalităţilor de dezvoltare personală şi profesională în scopul inserţiei şi adaptării 
la cerinţele pieţei muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

  

7.1. Obiectivele  

generale ale 

disciplinei 

 Să înțeleagă modul de fucnționare a asistemului de asistență socială  

 Să cunoască instituțiile și organizațiile care soluționează problematică 
specifică în diferite domenii ale asistenței sociale, precum și modul de 
organizare și funcționare al acestora  

 Să demonstreze înţelegerea rolului asistentului social şi a posibilităţilor 
sale de intervenţie în cadrul legislativ şi administrativ actual; 

 Să analizeze modul de funcţionare a reţelei de servicii sociale care oferă 
asistenţă şi protecţie socială;   

 Să recunoască nevoile şi valorile diferitelor categorii de beneficiari ai 
asistenţei sociale; 

 Să coreleze principiile codului deontologic al profesiei de asistent social 
cu situaţiile de intervenţie practică 

7.2. Obiectivele 

 specifice 

 Să observe realităţile socio-umane cu care vin în contact pe durata 
practicii (persoane, grupuri, comunităţi); 

 Să interiorizeze valorile, principiile şi normele specifice codului 
deontologic al profesiei de asistent social; 

 Să înceapă procesul de autocunoaştere şi autodezvoltare; 

 Să conştientizeze caracterul umanist şi responsabilitatea pe care le 
presupun profesia de asistent social; 

 Să coreleze cunoştinţele teoretice şi metodologice cu situaţiile de învăţare 
practică; 

 Să întocmească portofoliu de practică.  
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs 

C1-2. Prezentarea generală a conținutului disciplinei, a modului de desfăşurare, a cerinţelor, 
înțelegerea sistemului de asistență socială 

C 3-4. Terminologia de specialitatea, contractual ofertanților de servicii, organizarea și 
funcționarea sistemului de asistență socială 

C 5-6. Sistemul guvernamental de asistență socială – nivele de intervenție, tipuri de servicii 

C 7-8. Agenții neguvernamentale de asistență socială – înfințare, diferențiere, funcționare 

C 9-10. Proceduri, strategii, instrumente de lucru, construirea dosarelor 

C 11-12. Limitele deontologice ale practicii profesionale, statutul și obligațiile practicantului, CNASR 

C 13-14. Recapitulare, strângerea portofoliilor de practică, instruirea cu privire la practica de vară 
 

Bibliografie:  

Cojocaru, Ş. (2006). Proiectul de intervenţie în asistenţa socială. Iaşi: Polirom. 
Goian, C. (coord.) (2010). Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei 
sociale. Timişoara: Ed. Universităţii de Vest. 
Goian, C. (coord.) (2013). Teaching Social Work Practice. București: Prouniversitaria. 
Krogsrud Miley, K., O’Melia, M. & DuBois, B. (2006). Practica asistenței sociale. Abordarea 
participativă. Iaşi: Polirom. 
Rebeleanu, A. (2011). Cadrul legislativ în asistenţa sociala din România. Prezent şi 
perspective. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. 
Roth, M. (coord.) (2008). Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali. Modele şi 

recomandări pentru proiecte de intervenţie. Cluj-Napoca: Presa Universitară 
Clujeană 

Ordonanța 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații 
Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social 
Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale 
Legea asistenței sociale nr. 292/2011, actualizată în 2018.  

8.2. Seminar/ laborator  

Activitățile de seminar se vor desfăşura sub forma întâlnirilor faţă în faţă cu asistenţi sociali 
sau alţi profesionişti care lucrează în organizaţiile cu specific de asistenţă socială, în cadrul 
serviciilor acestora sau la sediul facultății. Se intenționează accesul în 12 organizații publice și 
private din plan local. Vizite la organizații se vor efectua pe grupe de studenţi și vor avea ca și 
scop informarea studenților cu privire la modul de organizare și funcționare al acestora, 
studenții fiind însoțiți de un cadru didactic desemnat. Vizitele vor fi anunțate în prealabil, iar 
prezența este obligatorie.  
 
Organizațiile avute în vedere în scopul vizitării sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Copilului Cluj, Agenţia Judeţeană Ocupare a Forţei de Muncă, AJPIS - Agenţia Judeţeană de Plăţi şi 
Inspecţie Socială, Asociația Eparhială Caritas, Asociaţia Filantropică Medical-creștină Christiana, 
UPU, Fundația pentru Îngrijirea Vărstnicului, Casa Theodora, Centrul de Voluntariat etc.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cursul pregăteşte studenţii pentru înțelegerea consistenței și modului de funcționare și organizare a 
sistemului de asistență socială din România, pentru realizarea unor evaluări sistematice ale nevoilor şi 
resurselor populației deservite, precum și ale organizațiilor de stat și private care își desfășoară 
activitatea în domeniul asistenței sociale. Se fac astfel utili la nivelul autorităţilor locale, dar și în 
spațiul nonguvernamental din câmpul serviciilor sociale. 
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10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere  

din nota finală 

10.1 Curs Cunoașterea conținutului 

informațional discutat în cadrul 

întâlnirilor de curs 

Examen 50 % 

10.2. Seminar/ 

laborator 

Participarea la vizitele/prezentările 
organizațiilor și completarea câte unei 
fișe de analiză pentru fiecare 
organizație vizitată.  

Evaluarea fișelor de 
analiză a 

organizațiilor 
vizitate 

50% 

 

10.6. Standard minim de performanţă: 

 Pentru a promova studentul trebui să viziteze cel puţin 7 agenții și să realizeze fişele de 
evaluare aferente agenţiilor vizitate  

 Prezentarea la examenul scris 

 Obținerea a minim un punct atât la examenul scris, cât și pentru activitatea de seminar 

 Obținerea notei finale la evaluare peste 5. 

 

 

Data completării: 17.02.2020     

Semnătura titularului de curs și seminar: lector universitar dr. Corina Voicu 

________________________ 

 

Data avizării în catedră __________     

Semnătura directorului de departament: conf. univ. dr. Cristina Baciu  

________________________ 


