
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 Sociologie i Asistenţă Socială în limba maghiarăș
1.4. Domeniul de studii Asistenţă Socială
1.5. Ciclul de studii Licen ăț
1.6. Programul de studii/ Calificarea ASISTENT SOCIAL
 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei POLITICI SOCIALE

2.2. Titularul activităţilor de curs Béla Szabó

2.3. Titularul activităţilor de seminar Béla Szabó

2.4. Anul de studiu 3 2.5. Semestrul 2
2.6. Tipul de 

evaluare1
E

2.7. Regimul 

disciplinei2 OB

  

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

3.1. Nr. de ore pe 

săptămână

4 Din care 3.2. 

curs

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 2

3.4. Total ore din planul de

învăţământ 

56 Din care 3.5. 

curs

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 28

Distribuţia fondului de timp                           Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 25
Tutoriat 10
Examinări 4
3.7. Total ore studiu individual 94
3.8. Total ore pe semestru 150
3.9. Numărul de credite 6

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

6. Competenţele specifice acumulate

1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C - colocviu
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă
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C2. Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de asistenţă 
socială pentru diferite categorii vulnerabile

C3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate 
beneficiarilor sistemului de asistenţă socială. 

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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CT1. Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - 
problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor i principiilor ș
specifice asistentei sociale

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă transdisciplinară  pe diverse paliere 
ierahice la nivel intra- si interorganizational  

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

Obiectivul 

general  al

disciplinei

Însu irea no iunilor de bază din domeniul politicilor sociale, dobândireaț ț
cuno tin elor teoretice pentru analiza programelor sociale. Cunoa tereaș ț ș

contextului istoric i regional (european, est-european) al politicii socialeș

Obiective

specifice

 Fundamentarea teoretică i practică a politicii socialeș
 Însu irea no iunilor legate de politica socială i bunăstareș ț ș
 De a putea analiza critic o componentă a politicii sociale 
De a ajuta studentul să în eleagă diferitele roluri ale asisentului social cu ț

ajutorul cărora se poate influen a măsurile de politici sociale ale comunită ilorț ț

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode didactice Observa iiț
Introducere: scurtă prezentare istorică, 
no iuni, direc ii. Prezentarea disciplinei, ț ț
bibliografia, clarificarea condi iilor de ț
notare.

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Definirea politicii sociale, descrierea ariei 
disciplinare. No iuni de bază: bunăstare, ț
bunăstare socială, statul bunăstării. 
Definirea no iunilor, gruparea lorț

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Istoria protec iei sociale în lume. ț
Prezentarea principalelor unită i ț

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș



organiza ionale cu rol de protec ie socialăț ț : 
familia, biserica, economia, comunitatea, 
stat.

tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Dezvoltarea statului bunăstării: apari ia, ț
periodizare, etape principale i ș
caracteristicile lor.

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Detalierea perioadei de dezvoltare a statelor
bunăstării, prezentarea criteriilor din 
literatura de specialitate. Date comparative 
ale ărilor OECDț .

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Contradic ii i criza statului bunăstării; ț ș
criterii i explica ii în definirea crizei. ș ț
Probleme actuale i dileme legate de ș
politicile sociale.

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Factori, grupuri de factori în construirea 
tipologiilor de politici sociale. Prezentarea 
modelelor principale: R. Titmuss, G. Esping
Andersen, Consiliul European.

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Modele de politici sociale.Prezentarea 
tărilor reprezentative: Suedia, Germania, 
Portugalia i Anglia.ș

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Politici sociale în spa iul Est-European. ț
Prezentare generală, comparativă.

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Caracteristicile perioadei comuniste. 
Prezentarea componen ilor politicii sociale ț
al regimului comunist

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Reforma anilor ’90, efectele lor. Tendin e ț
generale, diferen e în Europa de est.ț

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Protec ie socială după regimul comunistț Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 



exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Politicile sociale române. Componentele 
sistemului

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Retrospectivă, recapitulare. Pregătire pentu 
examen.

Prezentare cu ajutorul 
proiectorului i al ș
tablei albe, 
exemplificare, 
problematizare, 
dezbatere

Bibliografie
Szabó Béla (2007) Szocialpolitika, Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj Napoca
Popescu, L., Politicile sociale est-europene între paternalism de stat şi responsabilitate 
individualã, Presa Universitarã Clujeanã, Cluj, 2004
Popescu, L. (2004), Protecţia socialã în Uniunea Europeanã (Editia a doua revizuita), Presa 
Universitarã Clujeanã
Esping-Andersen,G.(1999), Social foundations of postindustrial economies, Oxford: Oxford 
University Press,
Preda, Marian. Politica socială românească. Între sărăcie şi globalizare (Romanian
Social Policy. Between Poverty and Globalization). Iaşi: Polirom, 2002.
CASPIS – Raport asupra stării sărăciei 1995-2003 (Rapport on the State of Poverty
1995-2003), CASPIS, 2004. (www.caspis.ro)
Voicu, Mălina (2005) Ce fel de bunăstare îşi doresc românii? Despre legitimitatea politicilor 
sociale în România. Iaşi: Expert Projects

8.2 Seminar / Labor Metode didactice Observa iiț
No iuni, defini ii în politicile sociale. ț ț
Însu irea no iunilorș ț

Activity, sarcini pe 
grupuri mici

Viziuni politice, modelele lor de societate Discu ii, prezentarea ț
individuală a temelor de 
casă 

Beneficii vs. Servicii Sarcini pentru grupuri 
mici

Dezbatere pe 
sistemul adaptat 
Debate

Persoane beneficiari de servicii prezentarea individuală a
temelor de casă

Realizare de interviu

Localitatea mea din punct de vedere al unui
component al politicii sociale

Discutare, prezentare 
individuală

Pe componenta i ș
localitatea 
(regiunea) aleasă în 
prealabil

Analiza politicilor sociale prin prisma 
mass-mediei – cum apar diferitele teme sau 
componente în mass-media

Prezentări individuale, 
discutarea lor

Pe baza 
componentei de 
politici sociale i ș
tipului de media ales
în 

Sistemul de pensii din România Discutare, prezentare 
individuală

Pe baza comunită ii ț
alese în prealabil



Politici sociale legate de omajș Discutare, prezentare 
individuală

Politici sociale legate de familie i copiiș Discutare, prezentare 
individuală

Ajutorul social, i alte servicii cu caracter ș
social (ajutor de alimente, ajutor pentru 
încălzirea locuin ei etc.)ț

Discutare, prezentare 
individuală

Dileme în politici sociale dezbatere Dezbatere pe 
sistemul adaptat

Prezentarea serviciilor de bază. Invitat din 
partea unei servicii sociale din cadrul unei 
primării

Discutare, prezentare 
individuală

Politici sociale – rezumat Pe baza materiei, 
studen ii compun ț
întrebări de testare a 
cuno tin elor de tip grilăș ț

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei  cu aşteptarile 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
10.4. Curs Pe o scală de 0-40 se va puncta Test de cuno tin eș ț 40%
10.5. Seminar/ 

laborator

Prezen aț
Activitatea  la  seminarii,  lucrările  iș
temele de casă

-urmărirea listei

-evaluarea  continuă  a

sarcinilor,  oferirea  de

feed-back  pe  parcursul

întregulkui semestru

30%

30%

10.6. Standar minim de performanţă 

 Pentru calcularea notei finale, punctajul ob inut la seminarii  se va cumula cu cel ob inut laț ț
testul de cuno tin e doar în cazul în care la acest ultim test studentul rezolvă corect cel pu inș ț ț
50% din test.

Data completării: 29 martie 2019  Semnătura titularului de curs: 

 Semnătura titularului de seminar: 

Data avizării în departament  Semnătura directorului de departament
2 aprilie 2019 Veres Valér
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