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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 Sociologie, Asistență Socială 

1.4 Domeniul de studii Asistența socială 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Asistența socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică supervizată (I) 

AMR9011 

2.2 Titularul activităţilor de curs conf univ Sorina Poledna 

2.3 Titularul activităţilor de seminar conf univ. Sorina Poledna 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 Din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp:                                                                 6*25=150 ore convenționale  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 5 

Examinări  8 

Alte activităţi:  5 



3.7 Total ore studiu individual 136 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 practicii Hibrid 

Ponderea estimata pt activitati online:30% 

5.2  De desfăşurare a supervizării       Hibrid 

    Ponderea estimata pt activitati online: 20% 



6. Competenţele specifice acumulate 
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-colectarea informațiilor , administrarea lor conform specificului activității de probatiune; 

 

-gestionarea eficientă și in acord cu etica profesională a informațiilor; 

 

-gestionarea eficientă și conform eticii profesionale a  relaționării profesionale cu persoanele 

supravegheate si alte persoane; 

 

-cunoașterea, aplicarea și interpretarea cu acuratețe legislația relevantă pentru activitatea de 

probațiune, reglementările și procedurile de lucru; 

 

-înțelegerea și formularea unor strategii de management eficiente 
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Aplică creativ cunoştinţelor, deprinderilor, metodelor şi tehnicilor din domeniul asistentei sociale la 
cerinţele şi specificul profesional al activităţii de probaţiune; 

Cunoaște și aplică cunoștințele si deprinderile in acord cu diversitatea culturală a persoanelor cu care 
interacționează. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8.2 Practică Metode de predare Observaţii 

   
 
 
 
 
Legislaţia şi sistemul de probaţiune din România. Roluri 
profesionale ale consilierului de probaţiune; 

 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
- Intelegerea specificului institutiei probatiunii (inclusiv cadrul legal și 

fundamentul legislativ) in cadrul sistemului de justitie din Romania; 

- Identificarea si observarea competentelor specifice necesare pentru 

desfasurarea fiecarei activitati , de catre consilierii de probatiune; 

- Formarea principalelor deprinderi practice pliate pe principalele 

activtăți de probațiune. 

 

7.2 Obiectivele specifice - Intelegerea  specificului activitatilor proprii institutiei probatiunii; 

functiile fiecareia in raport cu scopul probatiunii; 

- Înțelegerea aspectelor de deontologie profesională specifice muncii de 

probațiune 

 



delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

  
 
 
Activităţile şi metodologia serviciilor de probaţiune: 
Activitatea de probaţiune la instanţă ( în faza de urmărire 
penală, în faza de judecată, de executare a pedepsei). 
Referatul de evaluare 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

  
Activitatea de supraveghere > 
 
 
 cine se află în supraveghere,  proceduri şi documente 
specifice; 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

  
 
 
Etapele procesului de supraveghere; 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

 
 
 
 
 Evaluarea în vederea realizării planului de supraveghere; 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

 



delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

  
 
 
 
 
Evaluarea riscului de recidivă;  

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

 Activitatea de asistenţă şi consiliere; categorii de persoane 
asistate; rolul asistării şi consilierii; 
 
 
 
 
 
 
 Raportul control vs asistare, ambivalenţa de rol a 
consilierului de probaţiune 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

  
 
 
 
 
Evaluarea, procedurile şi documentele specifice activităţii de 
asistenţă şi consiliere; 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

  

 

 

 

Activitatea din penitenciar a consilierilor de probaţiune; 
 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

 



delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

  
 
 
Asistarea victimelor anumitor infracţiuni comise cu violenţă ( 
L. 211/2004); 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

  
 
 
 
 
 
Modificari aduse de noul Cod penal în ce priveşte 
metodologia activităţii serviciilor de probaţiune; 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaţii pe studii de caz. 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

Obseravrea activității consilierilor de probațiune și a 

specialiștilor din penitenciar. 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

 



delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Obseravrea activității consilierilor de probațiune și a 

specialiștilor din penitenciar. 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

 

 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate in funcție de 

specificul locului de practică 

(deținuți, ex-deținuți, persoane 

aflate in supravegherea 

serviciilor de probațiune, minori 

delincvenți sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 
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Legii252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei urmărește transferul cunoștințelor teoretice in practica propriu-zisă din domeniul 

probațiunii. Formarea unei intelegeri din perspectiva practicii a specificului si importanței muncii de 

probațiune. 

 

 



10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Practica Participarea activă la 

orele de practică 

desfășurate in serviciile 

de probatiune  

 Colocviu  

 

60% 

 

10.5 Supervizare Partcipare activă la 

întâlnirile de supervizare 

a practicii 

Reflectarea critică asupra 

experienței de învățare prin 

practică. 

            

          40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Participarea la 80% din activitățile de practică si o prezență de 100% la activitățile de supervizare 

Orice modificare adusă conținutului fisei disciplinei, va fi anunțată în timp util. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de practică 

24. sept 2022                                                                           Sorina Poledna 

   

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


