
 
 FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială/ Asistenţă Socială 

1.3. Departamentul Asistenţă Socială 

1.4. Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/ Calificarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

  
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Practică și supervizare 

2.2. Titularul activităţilor de curs -  

2.3. Titularul activităţilor de 
seminar 

Lector univ. dr. Corina Voicu  

2.4. Anul de 
studiu  

2 
2.5. 
Semestrul  

3 
2.6. Tipul 
de evaluare1 

C 
2.7. Regimul  
disciplinei2 

 
OB 

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

- Din care 3.3. seminar/ laborator 1/2 

3.4. Total ore din planul 
de învăţământ  

42 Din care 3.5. 
curs 

 - Din care 3.6. seminar/ laborator 42 

Distribuţia fondului de timp                       ore convenţionale 3*25 = 75 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

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

18 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  12 

Tutoriat  14 

Examinări  3 

Alte activităţi: participare la manifestări/acţiuni în cadrul comunităţii locale etc.  28 

3.7. Total ore studiu 
individual 

18 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 4 

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 

Participare 100% 

 
6. Competenţele specifice acumulate3 

                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C - colocviu 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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Cursul îşi propune dobândirea următoarelor competenţe 
C1.1 Definirea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de analiză şi intervenţie în 
vederea reducerii riscurilor sociale pentru copii 
C2.4 Utilizarea metodelor de intervenție în raport cu normele şi specificul socio-
cultural al comunităţii 
C5.3 Aplicarea valorilor şi a principiilor deontologiei profesionale în procesul de 
intervenţie 
C5.4 Monitorizarea şi evaluarea procesului de asistare a copiilor și familiei de la 
nivel individual, de grup sau comunitar 
C5.5 Elaborarea de planuri de prevenire a violenței împotriva copiilor și de asistare a 
copiilor aflați în situații dificile.   
C6.1 Identificarea metodelor şi tehnicilor adecvate de comunicare cu copiii și 
aparținătorii lor 
C6.2 Explicarea şi interpretarea principiilor drepturilor copiilor în situații concrete 
întâlnite la nivelul serviciilor 
C6.3 Monitorizarea planurilor de intervenţie privind integrarea educațională a 
copiilor 
C6.4 Evaluarea mecanismelor de răspuns din partea comunităţii la problemele 
copiilor 
C6.5 Evaluarea programelor de prevenire și intervenție aplicate în serviciile de 
protecție a copiilor.   
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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 și 
principiilor drepturilor copiilor 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și 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 specifice acumulate) 

 Obiectivul  
general al 
disciplinei 

- dezvoltarea abilităţilor de practicare a profesiei respective şi de a aplica 
cunoştinţele teoretice 

Obiective 
specifice 
 
 
 

La finalul stagiului de practică studenţii trebuie să: 

 înţeleagă şi să acumuleze cunoştinţele teoretice pe care se bazează 
acţiunea profesională în domeniul protecției copiilor  

 să se antreneze în ceea ce înseamnă asistarea copiilor la standarde 
profesiei   

 să sprijine activitatea instituţiei/organizaţiei unde îşi desfăşoară practica 
în limita competenţei lor şi necesităţile beneficiarilor prin: oferirea de 
suport psiho-social copiilor, sprijinirea acestora în integrarea scolară și 
socială, desfăşurarea de activităţi recuperatorii, medierea relaţiilor cu 
familia, anchete sociale, evaluarea nevoilor beneficiarilor, etc. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
-  

Bibliografie:  

8.2. Seminar/ laborator 
Metode de predare: activităţi practice, discuţii pe cazuri, exemplificări, explicaţii, 
problematizări, exerciţii aplicative, aplicarea observației, studiul documentelor 

                                                                                                                                                          
3 Conform National Higher Education Qualifications Registry, calificarea Asistenţă Socială, 
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=54,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 



Observaţii: 

S1 – stabilirea programului de desfăşurare, informare cu privire la desfășurarea activităților, 
distribuirea de material informativ, punerea în legătură cu tutorii de practică 

S2 – acomodarea, familiarizarea şi cunoaşterea instituţiei/organizaţiei în care îşi desfăşoară 
practica 

S3 –consultarea bibliografiei de specialitate şi a materialelor din instituţie/organizaţiei cu 
privire la îmbunătăţirea cunoştinţelor necesare desfăşurării activităţii de practică (legislaţie, 
statut, raport de activitate, cărţi şi reviste, norme etice, regulamentul intern de funcţionare) 

S4 – observarea activităţilor şi procedurilor realizate în cadrul instituţiei/organizaţiei, studiul 
dosarelor şi familiarizarea cu munca asistenţilor sociali 

S5 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi 
planificării intervenţiei de tip asistenţă socială  

- participarea la întâlnirea de supervizare cu responsabilul de practică 

S6 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi 
planificării intervenţiei de tip asistenţă socială  

S7 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi 
planificării intervenţiei de tip asistenţă socială,  

S8 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi 
planificării intervenţiei de tip asistenţă socială  

S9 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi 
planificării intervenţiei de tip asistenţă socială  

- participarea la întâlnirea de supervizare cu responsabilul de practică 

S10 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării 
şi planificării intervenţiei de tip asistenţă socială  

S11 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării 
şi planificării intervenţiei de tip asistenţă socială  

S12 – realizarea unor activități de tip asistență socială în beneficiul populației deservite  

S13 – realizarea unor activități de tip asistență socială în beneficiul populației deservite  

S14 – oferirea de feedback cu privire la modul de desfășurare a practicii și beneficiile acesteia 
din perspectiva formării profesionale, predarea rapoartelor de practică, informare cu privire la 
modul de desfășurare al colocviului 

Bibliografie  

 Cojocaru, Ş., (2006), Proiectul de intervenţie în asistenţa socială, Iaşi, Editura 
Polirom, p: 165-183 

 Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottfried, K., Larsen, J. (2006), 
Direct Social Work Practice. Theory and Skills, Thomson Brooks/Cole 

 Miley, Karla, K., O’Melia, Michael şi DuBois, Brenda, (2006), Practica asistenţei 
sociale, abordare participativă, Iaşi, Editura Polirom. 

 Ryan, T., Walker, R. (2003) Life Story Work, British Agencies for Adoption and 
Fostering  

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 
aferent programului 
 

Această disciplină este necesară pentru formarea deprinderilor practice de profesare 
în domeniul asistenţei sociale, studenţii reuşind la finalul stagiului de practică să 
identifice etapele procesului de asistare, să poată desfășura un interviu cu baneficiarii 
serviciului în cadrul căruia au desfășurat practica, să realizeze evaluarea inițială și să 
poată folosi toate instrumentele învățate, specifice asistenței sociale.  

 
10. Evaluare 

Tip de 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 



10.4. Curs    

10.5. Seminar/ 
laborator 

- Predarea raportului de practică 
însoțit de acordul individual de 
practică și de fișa individuală de 
prezență  
 - prezentarea activităţilor de 
practică realizate  
 
Prezetnarea activităților practice în 
cadrul colocviului 

- evaluarea raportului 
de practică de vară 
 
 
- evaluarea raportului 
de practică 
 
 
- colocviu 

20 % 
 
 
 

60 % 
 
 
 

20 % 

10.6. Standard minim de performanţă   
- realizarea numărului de ore de practică în totalitate (28 de ore)  
- întocmirea unui raport de practică în care să fie prezentate activităţile desfăşurate în timpul 
stagiului şi rezultatele acestora 
- completarea fișei individuale de prezență 
- prezentarea activităţii de practică în cadrul colocviului 
- realizarea de cel puțin 3 interviuri în cadrul procesului de asistare 
- realizarea unor activități de tip asistență socială în beneficiul persoanelor evaluate 

Condiție pentru promovare:  

 Cel puţin 5 puncte la evaluare  
 
 


