
 
 

 

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 

Asistent social 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Specificul elaborării lucrării de licență în asistența social 

2.2 Titularul activităţilor de curs Viorela Telegdi-Csetri, lector dr 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Viorela Telegdi-Csetri, lector dr 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1i 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 69 

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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• Capacitatea de planificare, organizare şi redactare a unei cercetări şi intervenţii specifice  

standardelor profesionale din Asistenta Sociala  

• Capacitatea de prezentare orală a unei cercetări proprii  

• Capacitatea de autoevaluare a calităţii cercetării proprii, în conformitate cu criteriile de evaluare. 
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• Capacitatea de analiză critică a unui text ştiinţific  

• Capacitatea de planificare si organizare a unui proiect  

• Manifestarea unei atitudini responsabile fata de normele de etica profesionala  

 
 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 

1,-2. Aspecte introductive. Prezentarea 

cerințelor și a modului de evaluare. Structura 

lucrării de licență 

Expunere, prelegere asistată pe 

calculator cu expunerea 

conținuturilor cursurilor în format 

power point. 

 

 

Cursul trece în revistă noțiuni de 

bază aleredactării textelor 

științifice 

Începând cu a doua întâlnire (2) 

studenții sunt invitații să participe 

3-4Redactarea textului științific 

5-6. Citarea în text a surselor utilizate și lista 

bibliografică. 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Calculator/laptop, boxe, microfon, videoproiector, conexiune internet 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- Calculator/laptop, boxe, microfon, videoproiector, conexiune internet 

- Participare la cel puțin 70% din întâlniri  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Asistarea studentilor in procesul de redactare a lucrarii de licenta  

 

7.2 Obiectivele specifice Informarea studentilor cu privire la criteriile profesionale de realizare a unei  

lucrari de licenta  

Perfectionarea deprinderilor practice de redactare a unui text academic  

Dezvoltarea capacitatii de prezentare orala a rezultatelor cercetării  



7-8 Prezentarea in text a design-ului de 

cercetare 

Exemplificări și întrebări de 

verificare a cunoștințelor pe parcurs 

 

Explicații, problematizări, discuții 

pe baza literaturii de specialitate 

 

Orele de curs care se derulează 

online se vor realiza pe platforma 

Microsoft Teams. 

activ citind înaintea cursului un 

material științific legat de 

tematica abordată.  79-10. Prezentarea datelor cercetării și 
aspecte etice ale cercetării  
11-12 Planul de intervenție, prezentarea 

intervenției realizate și evaluarea intervenției 

8.2Seminar Metode de predare Observaţii 

S1 – Seminar introductiv – forme de 

organizare, evaluare, condiții de 

promovare.  Structura lucrării de licență. 

 

Exemplificarea, problematizarea, 

conversaţia, descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

 

Orele de seminar care se derulează 

online se vor realiza pe platforma 

Microsoft Teams. 

 

 

 

 

Pentr întâlniriile (II, III, IV 

respectiv VI) studenții sunt 

invitați să realizeze teme la 

alegere. Aceste  trebuie să se 

bazeze pe lucrarea de licență a 

studentului și subiectul abordat și 

să aibă lungime maximă de  2 

pagini. Se recomandă ca 

prezentările să fie asistate de 

calculator (powerpoint  etc.). 

Aceste teme se notează cu 2,5 

puncte (2 puncte conținutul, 0,5 

puncte prezentarea). 

 

Fiecare student trebuie să aibă 

două prezentării de acest fel 

pentru a obține punctajul maxim 

asociat cu seminarul: 5 puncte. 

 

 

S2 - S3 –  Redactarea textului științific Citarea 

în text a surselor utilizate și lista bibliografică 

S4 -S5 –Etica cercetării științifice  

S6-S7 –  Design-ul de cercetare 

(Cantitativ VS Calitativ)  

S8 - S9– Analiza datelor și Prezentarea 

rezultatelor  cercetării. Aspecte etice 

S10 -S11– Planul de intervenție, prezentarea 

intervenției realizate și evaluarea intervenției 

S12 Prezentarea lucrării de licență 

8.3 Bibliografie opţională: 

 

Eco Umberto (2006) Cum se face o teza de licență, Polirom, Iași. 

 

Margaret Alston, Wendy Bowles (2003) Research for Social Workers: An Introduction to Methods, Psychology Press. 

 

Septimiu Chelcea  (2007), Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în  

domeniul ştiinţelor socioumane, Editura Comunicare.ro, Bucureşti.  

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 

Continutul incorporeaza normele de etica din Codulul Deontologic al profesiei de asistent social, adoptat  

de Consiliul national al Colegiului National al Asistentilor Sociali.  

. 
 

https://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
https://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:


 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs  

Capacitatea de a concepe  

un design de cercetare  

specific asistentei sociale  

Maximul 5 puncte 

 

 

Test 

 

50% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a utiliza  

corect tehnici de scriere  

academica și de a prezenta 

rezultatele științifice 

. Maxim 5 puncte pe referat - 2,5 

puncte pentru fiecare temă din 

care 2 puncte pentru conținut și 

0,5 puncte prezentare 

Două teme prezentate la 

seminar la alegere din cele 

specificate in acestă fișă (2,5 

puncte pe fiecare intervenție). 

Corectarea se face de către 

titularul seminarului în funcţie 

de originalitatea materialului 

şi corectitudinea bibliografiei 

folosite. 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
• Pentru promovarea disciplinei, studentul trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul alocat 

examenului scris (2,5p) și cel puțin jumătate din punctajul alocat intervențiilor la seminar (2,5 puncte) 

• Plagiatul sau compilarea din diferite resurse atrage după sine neacceptarea referatului 
 

Data completării:  28.02.2023                    Semnătura titularului de curs: Telegedi-Csetri Viorela  

   

   

   

       

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

 


