
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior

Universitatea Babeş-Bolyai

1.2 Facultatea Faculatea de Sociologie şi Asistenţa Sociala

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 studiu / 
Calificarea

Asisntenţă socială

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Tutorial de cercetare pentru lucrarea de licenţă

2.2 Titularul activităţilor de curs László Éva
2.3 Titularul activităţilor de seminar László Éva
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Col 2.7 Regimul 

disciplinei
Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17
Tutoriat 8
Examinări 2
Alte activităţi: .................. -

3.7 Total ore studiu individual 72

3.8 Total ore pe semestru 100

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

 Sală de seminar echipat cu proiector, calculator

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

-



6. Competenţele specifice acumulate
C
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e C1. Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a informatiilor, 

analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, 
familial, de grup, comunitar şi societal 
C2.   Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de asistenţă 
socială pentru diferite categorii vulnerabile
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le CT1. 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 asistentei 
sociale
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi 
modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele 
pieţei muncii 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

8. Conţinuturi
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Întroducere.  Scopul licenţei,  criteriile profesionale
ale lucrării de licenţă

Prelegere cu elemente 
interactive, analiza de 
documente 

Săptămâna I

Structura generală şi formatul lucrării Analizarea şi discutatrea 
exemplelor, exerciţii

Săptămâna II - III

Referinţe bibliografice, practicarea acestora Exerciţii, exersare, oferire 
de feed-back

Săptămâna IV – V

Conţinutul lucrării de licenţă: introducere, cadrul
teoretic, cercetarea şi intervenţia socială, concluzii
finale

Exersare, oferire de feed-
back

Săptămâna  VI-  VII
-VIII

Stilul personal al lucrării şi calitatea redactării Exerciţii, exersare Săptămâna IX

Evaluarea şi plagiatul Exerciţii, analize de texte Săptămâna X

Prezentările Power Point – evaluare şi feedback Prezentări Săptămâna XI - XII

Bibliografie:
1. Babbie, E. (2001). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest:Balassi Kiadó.
2. Barna, I., Székelyi, M. (2005). Túlélőkészlet az SPSShez. Többváltozós elemzési technikákról

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

Disciplina are ca şi scop sprijinirea studenţilor în elaborarea proiectelor de 
cercetare şi/sau de intervenţie, redactarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă 
conform exigenţelor academice din domeniul asistenţei sociale.

7.2 Obiectivele specifice Activitatea  de  faţă  vizează  oferirea  informaţiilor  generale  de  bază  despre
planificarea  şi  efectuarea  cercetărilor,  cerinţelor  tehnice  privind  redactarea
textelor ştinţifice. Totodată dorim să aprofundăm cunoştinţele deja dobândite
în  anii  precedenţi  despre  metode  de  cercetare  şi  prelucrarea  datelor,  să
exersăm tehnicile de prezentare a lucrărilor ştiinţifice. 



társadalomkutatók számára. Budapest:Typotex Kft. Elektronikus Kiadó.
3. Blaxter, L., Hughes, C., Tight.M. (2001). How to research. 2nd Ed. Open Univ. Press.
4. Ghid de elaborare a lucrării de licenţă în domeniul asistenţei sociale 
http://bbte-szocialismunka.ro/diakok/tanulmanyi-csoportok/alapkepzes/szakdolgozat.html 
5. Golnhofer, E. (2001). Az esettanulmány. Budapest: Műszaki Kiadó.
6. Legea  nr. 206/2004 privind buna conduită  în  cercetarea  ştiinţifică,  dezvoltarea  tehnologică  şi

inovare, cu modificările şi completările ulterioare
7. Roth, M. coord. (2008). Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali. Modele şi recomandări

pentru proiecete de intervenţie. Cluj Napoca:Presa Universitară Clujeană.
8. Sherman, R., Fredman, N. (1989). Strukturális technikák a családterápiában. Budapest:MPT.
9. Sistemul de citare APA 5: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
10. Tutty, L.M., Rothery M.A. (2005). Cercetarea calitativă în asistenţa socială. Faze, etape şi sarcini.

Bucuresti: Polirom. 
11. Umberto, E. (2002). Hogyan írjunk szakdolgozatot?. Budapest:Kairosz Kiadó.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul şi structura disciplinei este conform exigenţelor academice (APA, publicaţii în reviste academice,
conform Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare, cu modificările şi completările ulterioare).
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală
10.5 Curs - - -
10.5 Seminar/laborator Prezenţă activă şi 

implicarea în activităţile 
seminarului

- 50%

Respectarea prevederilor 
discutate şi exersate în 
timpul semestrului în 
elaborarea şi prezentarea 
lucrării

- 50%

10.6 Standard minim de performanţă
Pentru nota minimă sunt necesare minim 25 puncte la verificarea practică şi  25 puncte la activitatea în
timpul semestrului.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

19 martie 2019

- Lászó Éva

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament

02 aprilie 2019 Veres Valér

http://bbte-szocialismunka.ro/diakok/tanulmanyi-csoportok/alapkepzes/szakdolgozat.html

