
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 Master  

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Masterat european în drepturile copiilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drepturile copiilor şi societatea 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Maria Roth 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Mihai-Bogdan Iovu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 6 3.2 Din care:  curs 3 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 84 3.5 Din care: curs 42 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp:                                                           ore convenţionale 9*25 

=225 

Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18,5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 14  

Examinări  14  

Alte activităţi: .lucru in grupuri mici................. 14 

3.7 Total ore studiu individual 102,5 

3.8 Total ore pe semestru 225 

3.9 Numărul de credite 9 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu exista 

4.2 de competenţe  Studenților li se cer competențe de a ințelege și prelucra articole de 

specialitate, inclusiv in limbi de largă circulație internațională 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Calculator/laptop, boxe, videoproiector, conexiune internet   

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Calculator/laptop, boxe, videoproiector, conexiune internet   



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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o
n

a
le

 
 Identificare, culegere de informatii, 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 

 

 Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de asistenţă 

socială pentru categorii vulnerabile de populație 

  Capacitate de a ințelege legătura dinte rol si pozitia socială a copiilor și atitudinea societătii 

fata de copii 

 Capacitatea de a stabili conexiuni intre teorii aparținind unor discipline diferite precum 

sociologia, psihologia, dreptul și protecția copiilor 

 Capacitatea de a prelucra experiențele personale din trecut (respectiv din copilarie) din 

perspectiva nevoilor copiilor din prezent  

C
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tr
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n
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 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 

 Capacitatea de a lucra in grup pentru realizarea unor sarcini comune 

 Capacitatea de a fructifica experienta personala pe plan profesional si de a fructifica 

cunostinte dobandite in profesie pe plan personal 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Poziția, rolul și drepturile copilului în evoluție 

istorică. Secolul XX – secolul copilului. Este nevoie 

de o convenție internațională privind drepturile 

copilului? 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

Tema pt seminar: interviu 

cu bunici, parinti, altii pt a 

intelege pozitia si 

drepturile copiilor in 

secolul trecut 

2.Miscarea Drepturilor copilului ca drepturi ale 

omului. Principiile fundamentale ale Conventiei pentru 

Drepturile Copiilor (Convention of Children’s Rights, 

CRC): dreptul la protectie, dreptul la dezvoltare si 

drepturile civice. 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

3. Nevoile si drepturile copiilor. Abordări bazate pe 

nevoi, comparativ cu cele bazate pe drepturi.  Nevoile 

de vârsta și drepturile copiilor. 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

4. Universal si particular în drepturile copilului; 

național și internațional în drepturile copiilor. Genul 

copilui, contextul lui de viață și universalismul 

  

5. Dreptul la viață și sănătate. Principiu sau practică. 

Priorități naționale și internaționale 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Să familiarizeze studenţii cu principalele abordări din domeniul 

drepturilor copilului. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Să explice conţinutul Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului 

(CDC) 

 Să explice locul şi rolul CDC în cadrul instrumentelor privind sistemul 

de protecţie a drepturilor omului 

 Să explice şi să exemplifice abordarea bazată pe drepturi 

 Să identifice actorii responsabili de implementarea CDC 



conversaţia 

6. Dreptul la ne-dsicriminare. CRC si minoritățile 

etnice, religioase, sexuale, intelectuale, etc. 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

7. Drepturile la ascultare si informare din perspectiva 

CRC si a părinților lor 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

8. Dreptul la participare. Evaluarea gradului de 

participare a copiilor cu ajutorul scalelor Hart. 

Domenii ale participării copiilor: decizii și activități 

privind educația, sănătatea, distracția, sportul, viața 

socială și politică 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

9. Drepturile copiilor si participarea lor la cercetari prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

10. Dreptul copiilor la identitate proprie. Familia, 

etnia, religia si identitatea copiilor 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

11. Echitatea socială si drepturile copiilor din 

perspectiva drepturilor sociale. Apărarea drepturilor 

copiilor. Rolul instituțiilor publice și private în 

apărarea drepturilor copiilor 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

12. Direcții de evoluție a problematicii drepturilor 

copiilor 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 
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Vanemonde: Bucureşti 

*** Convenţia O.N.U. din 1989 cu privire la drepturile copilului, ratificatã de România prin Legea nr. 

18/1990, republicatã  

*** Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului  

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Seminar introductiv – prezentarea tematicii de 

seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi 

de notare 

explicaţia   

2. Aspecte introductive privind drepturile copilului exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

3. Drepturile copilului din perspectivă istorică exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

4. Protecţia copilului şi drepturile copilului pe  plan 

internaţional în secolele XX-XXI 

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

5. Instrumentele ONU privind drepturile omului şi 

protecţia drepturilor copilului 

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

6. Convenţia ONU privind Drepturile Copilului 

(CDC): redactare, aspecte inovative, controverse 

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

7. Aspecte conflictuale în CDC: protecţie şi 

emancipare 

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

8. Implementarea drepturilor copilului exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

9. Sisteme regionale şi naţionale de implementare a 

drepturilor copilului 

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

10. Instituţii naţionale de potecţie a drepturilor 

copilului 

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

11. Actori internaţionali în implementarea drepturilor exemplificarea, Studenţii se vor pregăti 



copilului problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

12. 25 de ani de la adoptarea CDC. Provocări actuale exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

13. Abordarea bazată pe drepturi exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând materialul 

recomandat la bibliografie 

14. Seminar final. Clarificarea punctajelor explicaţia  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Parcurgerea conţinuturilor acestei discipline va permite o trecere în revistă a Convenţei ONU privind 

Drepturile Copilului (CDC) ca instrument specific de protecţia a drepturilor omului. Studenţii vor opera cu 

conţinutul şi principiile acestuia încercând să identifice mecanismele prin care acestea pot fi implementate. 

Vor fi prezentate principalele mecansime ale protecţei drepturilor (Comitetul pentru Drepturile Copilului, 

Protocoalele opţionale, Rapoartele, Comentarii). 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Organizarea/structura 

lucrării, capacitatea de  

analiză şi sinteză, 

utilizarea exemplelor în 

Prezentarea unui studiu de 

caz în care se discută 

dreptul la participare din 

persepectiva unei expeienţe 

50% 



susţinerea argumentelor 

ştiinţifice, claritatea şi 

coerenţa exprimării. 

personale şi din perspectiva 

unui studiu de specialitate. 

Evaluarea exemplelor pe 

scara participării.  

10.5 Seminar/laborator Organizarea/structura 

lucrării, capacitatea de  

analiză şi sinteză, 

utilizarea exemplelor în 

susţinerea argumentelor 

ştiinţifice, claritatea şi 

coerenţa exprimării. 

Redactarea unui eseu 

ştiinţific despre unul din 

drepturile prevăzute în 

Convenţie.  

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim 50% din punctaj  

 

  


