
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Asistență Socială 

1.4 Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

zi și distanță /Asistent social 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ALM 2105 ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI 

2.2 Titularul activităţilor de curs BERSZAN LIDIA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar BERSZAN LIDIA 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţional DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 

Tutoriat 0 

Examinări  4 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru (nr.credite x 25h) 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) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Cursul îşi propune dobândirea următoarelor competenţe: 

Competente cognitive: Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a 

informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor la categorii vulnerabile  la 

nivel familial şi societal (Definirea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de diagnoză şi intervenţie în vederea 

reducerii riscurilor sociale de excludere si discrtiminare pentru toate categoriile de persoane cu dizabilitati; 

Evaluarea şi aprecierea, programelor şi serviciilor specifice protectiei persoanelor cu dizabilitati; Utilizarea 

cunoştinţelor de bază în explicarea şi interpretarea riscurilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati dar si 

pentru grupuri obisnuite fara risc social). 

Instrumental-aplicative: Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de 

asistenţă socială pentru diferite categorii de persoane cu dizabilitati (identificarea nevoilor, identificarea 
factorilor de risc social, gasirea de solutii de tratament, recuperare, managementul proiectului, lobby si 

marketing, actiuni antidiscriminative, promovare sociala) 

Atitudinale: Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii şi alti actori sociali implicaţi, precum: 

familia, parintii, profesionistii din mediul educational, medical, ocupational, justitie, adminstratie, politic-

decizional, mass-media (Elaborarea de programe de asistare în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu 

dizabilitati; Evaluarea mecanismelor de răspuns din partea comunităţii la problemele persoanelor cu 

dizabilitati; Identificarea si aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de comunicare cu beneficiarii) 
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Adaptarea cunoştinţelor privind relaţia de ajutor, specific asistenţei sociale, la nevoile speciale ale persoanelor 

cu dizabilităţi.   

Analizarea şi recunoaşterea beneficiilor integrării dintr-o perspectivă a politicii sociale. 

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 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra- si 
interorganizational 

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 acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Participare 40% 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Participare 60% + folosirea platformei TEAMS  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea informaţiei de specialitate din domeniul protecţiei sociale, a recuperării 

şi a integrării persoanelor cu dizabilităţi. 

Familiarizare cu specificul muncii de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Cunoaşterea legislaţiei din domeniu şi a serviciilor sociale existente. 

Dezvoltarea capacităţilor cognitive de analiză, sinteză si comparaţie privind 

politicile sociale şi strategia pe plan internaţional/european privind persoanele cu 

dizabilităţi. 

Formarea unor mentalităţi si atitudini pozitive si empatice faţă de persoanele cu 



 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Determinantele biologice şi sociale a 

dizabilităţii 

Noţiunile excluziune - incluziune 

Expunere, prelegere asistată pe 

calculator cu expunerea 

conţinuturilor cursurilor în format 

power point; exemplificări şi 

întrebări de verificare a 

cunoştinţelor pe parcurs, explicaţii, 

problematizări, discuţii pe baza 

prezentărilor, şi pe baza literaturii 
de specialitate şi a surselor de 

legislație în vigoare 

 

 

 

 

Se va alege cel puţin trei 

surse de bibliografie  

pentru elaborarea unui 

referat cu tematica: 

Rolul asistentului social 

în asistarea persoanelor 

cu dizabilități 

2.Condiţiile egalizării şanselor şi a 

participării sociale 

Conceptele dizabilităţii: acte normative în 

România, concepte WHO  

3.Stabilirea nivelului dizabilităţii şi a 

gradului de handicap; statistici în România, 

statistici în Europa 

4. Efectele dizabilităţii asupra familiei 

5. Procesul de individualizare a copiilor cu 

dizabilităţi; Rolul şcolii şi al prietenilor 

6. Istoricul asistenţei persoanelor cu 

diazbilităţi în România şi schimbările din 

1989 

7. Legi şi servicii actuale din domeniul 

asistenţei persoanelor cu dizabilităţi 

8. Caracterul interdisciplinar al muncii cu 

şi pentru persoanele cu dizabilităţi; 

Integrarea în învăţământ şi în muncă 

9. De la etichetare/discriminare la 

integrare; Rolul asistenţei sociale în 

schimbarea mentalităţii 

10. Acceptare şi parteneriat în procesul 
asistării;  
 

11. Perspectiva aditivă: factori protectivi şi 
factori de risc; 
 

12. Metode de evaluare a calităţii de viaţă  

13. Pregătirea şi susţinerea integrării; 
Caracteristicile mediului incluziv 

14. Aspecte și dileme etice-deontologice in 

dizabilităţi, însuşirea metodelor de promovare a integrării sociale. 

7.2 Obiectivele specifice Cercetarea conceptelor, a terminologiei, a legislaţiei şi a normelor metodologice din 

România şi din Uniunea Europeană. 

Identificarea a celor mai frecvente atitudini sociale faţă de dizabilitate: respingere, 

etichetare, izolare. Metode de promovare a atitudinilor pozitive: toleranţă, acceptare, 

integrare, incluziune. 

Rolul şi posibilităţile asistenţei sociale în promovarea acceptării şi a egalizării şanselor 

prin comportament profesional faţă de persoane cu cerinţe speciale. 



asistarea persoanelor cu nevoi speciale 

8.2Seminar Metode de predare Observaţii 

S1, 2 – Introducere, noţiuni, concepte, 
institutii  în protecţia sociala a persoanelor 
cu dizabilitati 

prezentare, dezbatere, munca 

interactiva in grupuri mici 

 

 

 

Interviu cu o familie care 
are un membru cu 
dizabilităţi,  
 
 
Aplicarea chestionarului de 
evaluare socio-familială 
 

Elaborarea şi prezentarea a 
unui referat pe baza 
bibliografiei: 
Rolul asistentului social în 

asistarea persoanelor cu 

dizabilități(4-6 pagini)   

S2,3 – Specificul socializarii si a 
personalitatii a pers. cu dizabilitati 

S4,5  – Sistemul de protecţie socială si de 
incluziune a persoanelor cu dizabilitati 
 

S6,7 – Rolul asistentei sociale în România 
in protectia persoanelor cu dizabilitati, 
Politici sociale în UE 

 

8.3 Bibliografie 

Bibliografie obligatorie:  

Berszan Lidia (2017): A fogyatékos személyek társadalmi integrációja, PRESA UNIVERSITARA 

CLUJEANA , CLUJ-NAPOCA, 

Kálmán, Zs. (1994): Az elfogadás, mint folyamat,  in. Bánatkő (97-114.) 

 

Kálmán, Zs. (1994): A család, mint rendszer,  in. Bánatkő ((27-46.) 

 

Kálmán Zsófia - Könczei György (2002): …Az esélyegyenlőségig, Esélyegyenlőség a 

gyakorlatban. In. A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Osiris Könyvkiadó, Budapest  (495-518.) 

 

Neamţu, G. (2003, 2011): Particularitati ale asistentei persoanelor cu nevoi speciale/dizabilitati. In. 

 Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Bucureşti (953-994.) 

 

Berszán Lídia: A fogyatékos személyek védelme Romániában. Esély folyóirat. Budapest.  

http://www.esely.org/kiadvanyok/2005_5/berszan.pdf 

 

Berszán Lídia:Tabu-bontás – Sérültek szexuális viselkedése. Család- Gyermek – Ifjúság folyóirat. 

Budapest https://issuu.com/csagyi/docs/csagyi_2004_3 

 

BERSZÁN LÍDIA A fogyatékos gyermeket nevelõ családok megküzdési esélyei Romániában. 

Esély folyóirat. Budapest. http://www.esely.org/kiadvanyok/2007_1/BERSZAN.pdf 

 

Berszán Lídia: Integrációs kísérletek. Család- Gyermek – Ifjúság folyóirat. Budapest 

https://issuu.com/csagyi/docs/csagyi_2002_5 

 

Berszán Lídia: Jogok és esélyek. a fogyatékos gyerekek/fiatalok helyzete és lehetőségei 

Romániában – longitudinális kutatás. Erdélyi Társadalom folyóirat. Kolozsvár.  

http://erdelyitarsadalom.ro/elofizetes/22-hungarian/korabbi-szamok/x-evfolyam-2-szam-2012-

2/79-berszan-lidia-jogok-es-eselyek-a-fogyatekos-gyerekek-fiatalok-helyzete-es-lehetosegei-

romaniaban-longitudinalis-kutatas.html 

Berszán Lídia: Megküzdés és reziliencia? Amikor a kevesebb több. Erdélyi Társadalom folyóirat. 

Kolozsvár. 

http://erdelyitarsadalom.ro/files/et25/et-bbu-25-01.pdf 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2005_5/berszan.pdf
https://issuu.com/csagyi/docs/csagyi_2004_3
http://www.esely.org/kiadvanyok/2007_1/BERSZAN.pdf
https://issuu.com/csagyi/docs/csagyi_2002_5
http://erdelyitarsadalom.ro/elofizetes/22-hungarian/korabbi-szamok/x-evfolyam-2-szam-2012-2/79-berszan-lidia-jogok-es-eselyek-a-fogyatekos-gyerekek-fiatalok-helyzete-es-lehetosegei-romaniaban-longitudinalis-kutatas.html
http://erdelyitarsadalom.ro/elofizetes/22-hungarian/korabbi-szamok/x-evfolyam-2-szam-2012-2/79-berszan-lidia-jogok-es-eselyek-a-fogyatekos-gyerekek-fiatalok-helyzete-es-lehetosegei-romaniaban-longitudinalis-kutatas.html
http://erdelyitarsadalom.ro/elofizetes/22-hungarian/korabbi-szamok/x-evfolyam-2-szam-2012-2/79-berszan-lidia-jogok-es-eselyek-a-fogyatekos-gyerekek-fiatalok-helyzete-es-lehetosegei-romaniaban-longitudinalis-kutatas.html
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1uKTu7PzXAhXEShQKHZIWD0MQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F28966191%2FBersz%25C3%25A1n_L%25C3%25ADdia_Megk%25C3%25BCzd%25C3%25A9s_%25C3%25A9s_reziliencia_Amikor_a_kevesebb_t%25C3%25B6bb&usg=AOvVaw1JdbA6esDGXc8CDmHOBdVk
http://erdelyitarsadalom.ro/files/et25/et-bbu-25-01.pdf


 

WEB: https://anpd.gov.ro/web/ 

Bibliografie opţională 

Berszan Lidia (2007): Fogyatokossag es csaladvilagok, Editura MENTOR, Târgu-Mureş 

Stonescu, C. – Teodorescu, L. – Mihaescu, O. (2003):Sistemul de protectie speciala a persoanelor  

cu handicap din Romania ; Ed.AllBeck, Bucureşti 

Vasilescu, D. (2001): Oamnei asemenea – persoanlele cu handicap din România; Ed.AltFel,  Bucureşti 

Kálmán Zsófia (1994): Bánatkő: Sérült gyermek a családban; Keraban Könyvkiadó, Budapest,  

Kálmán Zsófia - Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Osiris  

           Könyvkiadó, Budapest 

Gyulavári Tamás (szerk.)(2000): Az Európai Unió szociális dimenziója;  Szociális és Családügyi  

           Minisztérium, Budapest 

Oliver, M. – Sapey, B. (2006): Social Work with Disabled People, Palgrave Macmillan,     NewYork 

Somlai Péter: Szocializáció, A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamatai, Corvina, 

Budapest, 1997 

Neamţu, G. (2003): Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Bucureşti 

Preda, V (coord.) (2000), Orientari teoretico-praxiologice în educatia integrata, Presa Universitara Clujeana, 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Studentii vor observa problemele din domeniile: educatie, sanatate, organizatii, comunitate, mass-

media; îşi vor însuşi modelele explicative corespunzatoare; vor învăţa să comunice cu actorii sociali 

din aceste domenii si vor milita pentru sprijinul persoanelor cu dizabilitati. 
 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Examen scris din cunoaștinţele 

teoretice privind tipurile de 

nevoi speciale, vor identifica 

actorii sociali în protecţia 

socială a acestora 

examen  

40% 

10.5 Seminar/laborator referat pe baza bibliografiei: 

Rolul asistentului social în 

asistarea persoanelor cu 

dizabilități(4-6 pagini)   

Interviu/chestionar cu o 

familie care are un membru cu 

evaluarea referatului 

minimum 3 surse 

bibliografice  

30% 

 

30% 

https://anpd.gov.ro/web/


dizabilităţi  

Prezenţă de cel puţin 50% din cursuri,  80% din seminarii, participare activă, elaborarea şi predarea la 

termen a lucrărilor sau temelor. 

Pentru nota minimă studentul trebuie să acumuleze cel puţin 50% din punctajul de la nota examenului 

scris (grilei),  respectiv să îi fie acceptate temele de seminar. In cazul nerealizării acestor condiţii, 

studentul nu va putea promova examenul. 

În cazul cursanţilor cu dizabilităţi titularul cursului este dispus de a  adapta conţinutul şi metodele de 

transmitere a informaţiilor precum şi modalităţile de evaluare în funcţie de nevoile acestora.  

Plagiatul sau compilarea din diferite resurse atrage după sine neacceptarea eseului 

Contestaţiile pot fi adresate în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor iar solutionarea lor nu va 

depasi 48 de ore de la momentul depunerii.  

 

 

Data completării:                             Semnătura titularului de curs: 

       

Data avizării in catedră:    Semnătura Şefului de departament/ catedră ____________ 

 


