
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 şi Asistenţă Socială în limba maghiară
1.4. Domeniul de studii Asistenţă Socială
1.5. Ciclul de studii Licenţă
1.6. Programul de studii/ Calificarea ASISTENT SOCIAL
 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Metode  de  asistenţă  socială  (II),  consilierea  individului  şi
familiei

Codul disciplinei ALM 2301

2.2. Titularul activităţilor de curs CONF. UNIV. DR. MÜLLER-FABIAN ANDREA

2.3. Titularul activităţilor de seminar

2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 1
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 22
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 22
Tutoriat 5
Examinări 4
Alte activităţi: participare la activitati voluntare de asistare a indivizilor sau familiilor cu risc sau

vulnerabili

2

3.7. Total ore studiu individual 69
3.8. Total ore pe semestru 125
3.9. Numărul de credite 5

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 Participare 50%

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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5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului Participare 70%
6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe 

profesionale

Cursul îşi propune dobândirea următoarelor competenţe: 

C1. Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si 
inregistrare a informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii 
specifice de la nivel, individual şi familial.(Definirea conceptelor, 
teoriilor şi a metodelor de diagnoză şi intervenţie în ceea ce 
priveşte indivizii şi familiile aflate în situaţii de risc; Evaluarea şi 
aprecierea programelor şi serviciilor specifice oferite acestor 
categorii de clienţi; Utilizarea cunoştinţelor de bază în explicarea 
şi interpretarea riscurilor sociale din punctul de vedere al 
problematicii indivizilor şi familiilor aflate în dificultate)

C2. Elaborare, implementare si evaluare a proiectelor, 
programelor si politicilor de asistenta sociala pentru indivizi şi 
familii vulnerabile

C5. Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate 
în mediul familial cu respectarea valorilor și principiilor șpecifice 
asistentei sociale (Aplicarea valorilor şi principiilor deontologiei 
profesionale în procesul de intervenţie. Recunoaşterea situaţiilor 
care necesită intervenţie specializată).

C6. Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii şi alţi 
actori sociali implicaţi

Competenţe

Transversale

CT1. Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi 
practic, a unor situaţii - problemă în vederea soluţionării eficiente 
a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice 
asistentei sociale
CT3. 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)

Obiectivul 

general  al

disciplinei

Cursul oferă noţiuni introductive cu privire la aspectele teoretice si practice 

referitoare la problematica asistării indivizilor şi familiilor.

Obiective

specifice

Obiectivele specifice ale cursului sunt:  
 de a oferi cunostinţe despre principalele teorii privind familia, nucleul 

de bază a societăţii, 
 familiarizarea studenţilor cu metodele terapeutice  folosite în 

consilierea indivizilor şi familiilor lor,
 dezvoltarea capacităţii acestora de a utiliza cunoştinţele teoretice în 

analiza unor cazuri concrete.

8. Conţinuturi

8.1. Curs Metode didactice Observa iiț
1. Prezentarea  conţinuturilor

tematice ale cursului precum şi a
ramurii  disciplinare  căreia  îi
aparţine. Clarificarea principalelor

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,

1 curs



cerinţe legate sarcinile de lucru ce
revin  studenţilor  în  timpul
semestrului  şi  a  criteriilor  după
care se va face evaluarea, precum
şi  prezentarea  principalelor  surse
bibliografice.Istoricul  asistenţei
sociale  ale  familiilor.  Noţiuni
generale.

dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol

2. Aspecte  generale  ale  muncii  cu
familia.  Dimensiuni  ale  evaluarii
familiei. Structuri familiale.

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol

1 curs

3. Sistemul  familial.  Criterii  de
evaluare a func ionării familiei.ț

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol 

1 curs

4.  Etapele  de  dezvoltare  ale  unei
familii. Ciclul vie ii familiale.ț

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol 

1 curs

5.  Aspecte  practice  ale  asistării
familiilor.  Planificarea  întâlnirilor.
Pregătirea  materialelor.
Îmbrăcămintea.  Specificul  muncii  cu
copiii.  Excluderea  elementelor  care
deranjează  munca  cu  familia.
Construirea  rela iei  client-ț
familie/asistent social.

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol 

1 curs

6.Etapele  asistării  familiei.  Etapa  de
evaluare: metode i tehnici.ș

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol 

1 curs

7.-8. Interven ia: metode i tehnici.ț ș Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu 2 curs



expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol 

9.Schimbări  ob inute  la  nivelț
comportamental. 

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol 

1 curs

10.Faza de încheiere: pregătire, timp,
evaluare.

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol 

1 curs

11.Roluri de gen. Asistarea familiilor
tradi ionale;  asistare  sensibilă  peț
roluri de gen.

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol 

1 curs

12.-13.  Specificul  muncii  cu  copiii
familiilor asistate.

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol

2 curs

14.  Situa ii  speciale  întâlnite  înț
asisten a socială familialăț

Expunerea,  prelegere  asistată  de  calculator  cu
expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în  format
power-point,  discuţii  pe  baza  prezentărilor  şi  a
literaturii  de  specialitate,  sinteza  cuno tin elor,ș ț
descoperirea  dirijată,  prelegerea  problematizantă,
dezbaterea  asistată,  exemplul  demonstrativ,
ilustrări cu materiale video sau printate referitoare
la  acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza  de  caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,  jocuri  de
rol

1 curs
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8.2. Seminar/ laborator Metode didactice Observa iiț
S1.  Prezentarea  cadrului  de  seminar,  a
temelor  şi  a  activităţilor.  Stabilirea
obligaţiilor  şi  a  termenelor  de  predare.
Practicarea  abilităţilor,  utilizarea
instrumentelor  specifice  pentru  auto-
reflexie,  cunoaştere  şi  dezvoltare
profesională (I.-IV.).

Expunerea,  prelegere  asistată de calculator
cu  expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în
format  power-point,  discuţii  pe  baza
prezentărilor  şi  a literaturii  de specialitate,
sinteza  cuno tin elor,  descoperirea  dirijată,ș ț
prelegerea  problematizantă,  dezbaterea
asistată, exemplul demonstrativ, ilustrări cu
materiale  video  sau  printate  referitoare  la
acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza de caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,
jocuri de rol

1 seminar

S2. 3. Perspectiva sistemică în munca cu
familiile.  Principiile  de  bază:  ipoteză,
circularitate  şi  neutralitate. Prezentarea
şi  dezbaterea  asistată,  interactivă  a
bibliografiei obligatorii în grupuri mici.
Statuia  familiei  -  demonstraţie  şi
evaluare. Proiect de seminar. Perspective

Expunerea,  prelegere  asistată de calculator
cu  expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în
format  power-point,  discuţii  pe  baza
prezentărilor  şi  a literaturii  de specialitate,
sinteza  cuno tin elor,  descoperirea  dirijată,ș ț
prelegerea  problematizantă,  dezbaterea
asistată, exemplul demonstrativ, ilustrări cu
materiale  video  sau  printate  referitoare  la

2 seminar



interioare  şi  exterioare  asupra  vieţii
familiale  –  realizare  şi  prezentare  în
grupuri mici.

acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza de caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,
jocuri de rol

S4.5.6.  Interviul  cu  familia.  Întrebări
lineare,  circulare,  strategice,  reflexive,
centrate  pe  identificarea  obiectivelor  –
resurselor –rezultatelor, a „miracolelor”
şi  scale  de  tip  Likert.  Prezentarea  şi
dezbaterea  asistată,  interactivă  a
bibliografiei  obligatorii  în  grupuri
mici.Utilizarea  instrumentelor  specifice
II. Interviu cu familia nucleară şi extinsă
–practicarea  abilităţilor.  Proiect  de
seminar:  realizarea  şi  prezentarea
interviului.  Exerciţiu:  identificarea
valorilor,  a  caracteristicilor  comune  şi
distincte  în  familie.  Utilizarea
instrumentelor  specifice  III.  Fotografii
de  familie  –practicarea  abilităţilor.
Proiect  de  seminar:  prezentarea
fotografiilor  de  familie  în  funcţie  de
socializarea  primară  şi  secundară.
Exerciţiu: lista de socializare.

Expunerea,  prelegere  asistată de calculator
cu  expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în
format  power-point,  discuţii  pe  baza
prezentărilor  şi  a literaturii  de specialitate,
sinteza  cuno tin elor,  descoperirea  dirijată,ș ț
prelegerea  problematizantă,  dezbaterea
asistată, exemplul demonstrativ, ilustrări cu
materiale  video  sau  printate  referitoare  la
acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza de caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,
jocuri de rol

3 seminar

S7.8.9.  Explorarea,  instrumente  de
explorare utilizate în munca cu familiile.
Genograma.  Criterii  de  utilizare.
Simboluri  clasice  şi  non-clasice.
Instrumente  auxiliare.  Interviul  specific
genogramei  (ghid  de  explorare,  date
demografice,  cantitatea  şi  calitatea
relaţiilor familiale, structura rolurilor în
familie,  evenimente  şi  teme  critice,
resurse şi  perspective  asupra viitorului,
specificul  familiei).  Evaluarea
genogramei.  Criterii  de  evaluare:
structura  familiei,  ciclurile  familiale,
patternurile de funcţionare, relaţionare şi
de putere în familie, homeostaza.

Expunerea,  prelegere  asistată de calculator
cu  expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în
format  power-point,  discuţii  pe  baza
prezentărilor  şi  a literaturii  de specialitate,
sinteza  cuno tin elor,  descoperirea  dirijată,ș ț
prelegerea  problematizantă,  dezbaterea
asistată, exemplul demonstrativ, ilustrări cu
materiale  video  sau  printate  referitoare  la
acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza de caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,
jocuri de rol

3 seminar

S10.11. Desenul - Kinetic Family 
Drawing (Burns, Kaufman). Definiţia. 
Indicaţii. Instrucţiuni. Evaluare şi 
interpretare, limite. Studiu de caz.

Expunerea,  prelegere  asistată de calculator
cu  expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în
format  power-point,  discuţii  pe  baza
prezentărilor  şi  a literaturii  de specialitate,
sinteza  cuno tin elor,  descoperirea  dirijată,ș ț
prelegerea  problematizantă,  dezbaterea
asistată, exemplul demonstrativ, ilustrări cu
materiale  video  sau  printate  referitoare  la
acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza de caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,
jocuri de rol

2 seminar

S12. Ciclurile vieţii familiale (Hill, 
Rodgers). Prezentarea interactivă, 
teatrală a ciclurilor familiale în grupuri 
mici (5) – înregistrare şi evaluare.

Expunerea,  prelegere  asistată de calculator
cu  expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în
format  power-point,  discuţii  pe  baza
prezentărilor  şi  a literaturii  de specialitate,
sinteza  cuno tin elor,  descoperirea  dirijată,ș ț
prelegerea  problematizantă,  dezbaterea
asistată, exemplul demonstrativ, ilustrări cu
materiale  video  sau  printate  referitoare  la

1 seminar



acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza de caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,
jocuri de rol

S13.14. Modelul McMaster. 
Dimensiuni: soluţionarea problemelor, 
comunicarea, rolurile familiale, 
reactivitatea afectivă, implicarea 
afectivă şi controlul comportamentului. 
Prezentarea  şi  dezbaterea  asistată,
interactivă  a  bibliografiei  obligatorii  în
grupuri  mici.  Practicarea  abilităţilor.
Evaluarea  unei  dimensiuni  de
funcţionare  a  familiei  conform
modelului.  McMaster  la  un  caz  social.
Proiect  de  seminar:  realizarea  şi
prezentarea evaluării.

Expunerea,  prelegere  asistată de calculator
cu  expunerea  conţinuturilor  cursurilor  în
format  power-point,  discuţii  pe  baza
prezentărilor  şi  a literaturii  de specialitate,
sinteza  cuno tin elor,  descoperirea  dirijată,ș ț
prelegerea  problematizantă,  dezbaterea
asistată, exemplul demonstrativ, ilustrări cu
materiale  video  sau  printate  referitoare  la
acţiuni/programe  specifice,  studiu  online,
studiul/analiza de caz,  exerciţii  interactive,
chestionare,  verbalizarea  experienţelor,
jocuri de rol

2 seminar

Bibliografie obligatorie
1.  Dallos  R.-Procter  H  (1989).  Az interakcionalitás  elemi  ismeretei. p. 9-27. In: Családterápiás
olvasókönyv I. Animula Kiadó
2.  Selvini-Palazzoli, Prata, Boscolo, Cecchin (1989). A családterápiás ülés vezetésének három
alapelve. p. 39-50. In: Családterápiás olvasókönyv I. Animula Kiadó
3. Cecchin,G. (1989). A milánói alapelvek – újra átgondolva. p. 67-74. In: Családterápiás olvasókönyv I.
Animula Kiadó
4. Sherman R., Fredman N. (1989). Az élőszobor p.60-62. In. Strukturális  technikák  a családterápiában.
MPT
5.  Tomm  K.  (1989). Az  interventív  (beavatkozó) interjúzás.  Mikor  tegyünk  fel  oknyomozó,
cirkuláris,  stratégiás  vagy  reflexív  kérdéseket?  p. 101-117.  In.  Családterápiás  olvasókönyv  I.
Animula Kiadó
6.  Insoo Kim Berg  (1995). Hasznos  kérdések  és egyéb interjú-technikák. p. 68-92. In. Konzultáció
sokproblémás  családokkal. Családterápiás olvasókönyv V. Animula Kiadó
7.   Sherman  R.,  Fredman  N.  (1989).  Családi  fényképek   p.18-20.  In.  Strukturális  technikák   a
családterápiában. MPT
8.  Froma  Walsh  (1997).  Family  Therapy:  Systems  Approaches  to  Clinical  Practice.  p.  132-159.
In:Brandell  J.  (ed). Theory  and Practice  in Clinical Social Work. Free Press.
9. Komlósi Piroska (1997). A család  támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére.
A családi életciklusok. p. 17 – 34. In. Gerevich J.(szerk.).  Közösségi  mentálhigiéné, Animula Kiadó
10.  Dallos  R.-Procter  H  (1989). A családi életciklusok.  p. 27-31. In: Családterápiás olvasókönyv I.
Animula Kiadó
11.  Satir V.  (1999). Az életciklusok. p. 220-233 In.  A  család  együttélésének  művészete,  Az  új
családműhely. Coincidencia
12.  Epstein  B.  N.,   Bishop  S.  D.  (1987). Problémacentrikus  rendszerszemléletű családterápia.
McMaster modell. p. 1-45. MPT
Satir V.  (1999).  Kommunikációs minták. p. 67-82. In. A család együttélésének művészete, Az új
családműhely. Coincidencia (előző félévben volt)
Bibliografie facultativă
McGoldrick Monica, Gerson R., Shellenberger S.(1999). Constructing the genogram  p. 20-23; 23-
44; 53- 61; 62-66; 72-80; 85-89; 101-114; 115-120; 123-124; 191-197. In. Genograms. Assesment
and intervention. Norton Press

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptarile  reprezentanţilor  comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului

Cursul pregăteşte studenţii pentru realizarea unor evaluări sistematice ale nevoilor şi resurselor care
se afla la dispozitia unei persoane sau familii aflate în situaţii de dificultate, pentru a fi capabili să
realizeze intervenţia profesională.
10. Evaluare

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

evaluare

10.3. Pondere 

din nota finală



10.4. Curs 5 p la testul de cunoştinţe test de cunoştinţe 50%
10.5. Seminar/ 

laborator

5 p laborator: 

- 4 puncte teme de casă, 

- 1  punct  prezenţă  cu

participare  activităţi  (10

prezenţe)

Corectarea

referatului de cadrul

didactic titular de

seminar. Notarea se

face în funcţie de

originalitatea

materialului şi

corectitudinea

bibliografiei

folosite.

Participare activă la

orele de seminar.

50%

10.6. Standar minim de performanţă 
 10 prezenţe la laborator si 7 prezenţe la curs sunt necesare pentru intrarea în examenul scris şi

luarea în considerare a punctajului acumulat în activităţile de seminar. 
 Pentru nota minimă, studentul trebuie să acumuleze cel puţin jumătate din punctajul de la nota

examenului scris (test de cunoştinţe),  respectiv să îi fie acceptate toate temele de seminar. In
cazul nerealizării acestor condiţii, studentul nu va putea promova examenul. In cazul realizării
parţiale a temelor de casă, acestea vor putea fi luate în considerare la reinscrierea la examen,
respectiv la curs.

Plagiatul sau compilarea din diferite resurse atrage după sine neacceptarea temelor şi a referatelor.
Data completării: 2019.03.29  Semnătura titularului de curs: Dr. Müller-Fabian Andrea,

    Semnătura titularului de seminar: Dr. Müller-Fabian Andrea, 

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