
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 (II) 

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 II 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp:                                                                 8*25=200 ore convenționale  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 20 

Examinări  10 

Alte activităţi: vizită la centrul de Reintegrare socială Onisim 10 

3.7 Total ore studiu individual 160 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe Efectuarea practicii din anul I semestrul I 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a practicii Forma de desfasurare este in functie de locul de 

practica 

 

5.2  De desfăşurare a supervizării   • Calculator/laptop, videoproiector, conexiune 

internet   



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
Cunoştinţe:  

• Cunoaşte şi înţelege activităţile şi procedurile specifice din domeniul asistenței sociale în 
mediul penitenciar: Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare 
a informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii derulate de către asistentul social ; 

• Cunoaşte şi înţelege activităţile şi procedurile specifice activității serviciilor de probațiune. 

• Cunoaşte şi  înţelege  activităţile şi procedurile specifice evaluării deținutului la intrarea in 
penitenciar; 

•  Cunoaşte şi  înţelege  activităţile şi procedurile specifice probaţiunii pentru realizarea   
activităţilor de asistenţă socială în vederea reabilitării  şi a pregătirii pentru liberare în 
vederea reintegrării sociale; 

• Cunoaşte şi înţelege legislaţia şi procedurile în vederea derulării activităţilor de de asistență 
socială penitenciară; 

• Cunoaşte şi înţelege specificul și conținutul programelor de intervetie psiho-socială din 
probațiune. 

       2.  Abilităţi 

• Comunică şi relaţionează profesional eficient cu persoanele aflate în detenție, cu ceilalți 
specialiști, cu familiile deținutilor și cu colaboratori din comunitate; 

• Deține abilități practice pentru desfășurarea principalelor activități conf. rolului asistentului 
social din penitenciar 

• Dovedeste deprinderi de comunicare și relationare profesională relevante pentru 
interacțiunea cu persoane sancționate penal din penitenciar sau probatiune și /sau cu 
persoane aflate in situații de risc infracțional 
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• Abordează în mod obiectiv şi argumentat ,atât teoretic cât şi practic, situaţii specifice 
activităţii de  de asistență socială penitenciară, respectând legislaţia, rolul profesional şi 
cerinţele de ordin deontologic ; 

• Aplică creativ cunoştinţele, deprinderile, metodeler şi tehnicile din domeniul asistentei 
sociale la cerinţele şi specificul profesional al activităţii în unități custodiale și din 
domeniul probațiunii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

8.2 Parctică supervizată Metode de predare Observaţii 

-Nevoia de asistență socială în spațiul justiției;  

-Ce înseamnă să lucrezica specialist, într-o unitate 

penitenciară sau intr-un serviciu de probațiune 

 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate (deținuți, ex-

deținuți,, minori 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Aprofundarea înțelegerii specificului asistenței sociale în unități penitenciare și 

centre de reeducare. 

Aprofundarea înțelegerii specificului activităților din domeniul probațiunii. 

 

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea de cunoștințe teoretice aprofundate și deprinderi practice variate in acord cu 

specificul asistentei sociale în spațiul justiției. 



delincvenți,persoane aflate in 

supravegherea serviciilor de 

probațiune, sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

Analiza legislatiei in vigoare in acord cu rolul asistentei 

sociale in mediul penitenciar. 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate (deținuți, ex-

deținuți,, minori delincvenți sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Analiza la locul de practică, sau on-line, a conținutului 

rolului profesional al asistentului social sau după caz, a 

consilierului de probațiune. 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele sancționate penal 

(deținuți, ex-deținuți,, minori 

delincvenți, persoane aflate in 

supravegherea serviciilor de 

probațiune, sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Analiza la locul de practică, sau on-line a conținutului 

rolului profesional al educatorului si psihologului de 

penitenciar; 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate(deținuți, ex-

deținuți,, minori delincvenți sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii, in legatura cu : 

 

Munca  în echipa multidisciplinară,; analiza 

complementarității rolurilor specialiștilor și a intervențiilor 

educationale si a celor psihosociale in asistarea deținuților 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate (deținuți, ex-

deținuți,, minori delincvenți sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii, in legatura cu : 

 

Modul de aplicarea a teoriilor referitoare la intervenție și a 

modelelor de reabilitare a infractorilor in practică 

(penitenciar /probațiune) 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate(deținuți, ex-

deținuți,, minori delincvenți sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

-explicația, 

 



-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii, in legatura cu : 

 

Profilul ocupațional și atribuții specifice asistentului social 

din sistemul penitenciar din România. 

 

 

Profilul ocupațional și atribuții specificeconsilierului de 

probațiune din România. 

 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele sancționate (deținuți, 

ex-deținuți,, minori delincvenți , 

persoane aflate in supravegherea 

serviciilor de probatiune, sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii, in legatura cu : 

 

Evaluarea inițială ( a deținutilor ; a celor aflați in atenția 

serviciilor de probațiune) 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate(deținuți, ex-

deținuți,, minori 

delincvențpersoane aflate in 

supravegherea serviciilor de 

probatiunei, sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii, in legatura cu : 

 

Informarea persoanei sancționate, cu privire la drepturile și 

obligațiile sale pe perioda detenției, sau a probațiunii 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate(deținuți, ex-

deținuți,, minori 

delincvențipersoane aflate in 

supravegherea serviciilor de 

probatiune, sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii, in legatura cu : 

 

Dezvoltarea relatiei profesionale și sprijinirea persoanei 

sancționate  în vederea adaptarii la procesul derulării 

pedepsei sau după caz, a sancțiouni, măsurii comunitare. 

 

 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate(deținuți, ex-

deținuți,, minori 

delincvențipersoane aflate in 

supravegherea serviciilor de 

probatiune, sau aflați în situații 

de risc infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii, in legatura cu : 

 

-Informarea familiei deținutului sau a rudelor apropiate în 

caz de transfer, boală sau deces. 

- Comunicarea cu familia persoanei aflate in supravegherea 

serviciului de probatiune 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate(deținuți, ex-

deținuți,, minori delincvenți sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

 



-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii, in legatura cu : 

Consilierea persoanelor sancționate penal, în vederea 

rezolvării problemelor lor sociale. 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate (deținuți, ex-

deținuți,, minori delincvenți sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii, in legatura cu : 

 

Identificarea deținuților cu nevoi speciale 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate(deținuți, ex-

deținuți,, minori delincvenți sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii din penitenciar sau /si din probațiune,  in 

legatura cu : 

 

Organizarea șidesfășurarea unor programe de reabilitare 

comportamentală sau de dezvoltare a abilităților sociale; 

 

Organizarea șidesfășurarea programelor de pregătire pentru 

liberare 

 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate(deținuți, ex-

deținuți,, minori delincvenți sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 

 

Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz 

cu specialistii din penitenciar, in legatura cu : 

 

Contactarea și colaborarea cu serviciile de probațiune, cu 

serviciile sociale în vederea întocmirii planurilor de 

asistență postpenală. 

Analiza legislatiei, etapelor și 

procedurilor muncii cu 

persoanele asistate(deținuți, ex-

deținuți,, minori delincvenți sau 

aflați în situații de risc 

infracțional. 

-explicația, 

-studiul documentelor relevante 

-analize de caz 
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Legislația relevantă 

 

Legea 286/2009 - Noul Cod Penal 

Legea 135/2010 - Codul de Procedura Penală 

Legea 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sitemului de probaţiune  

HG nr 603/2016 privind Regulamentul de aplicare a Legii 252/2013 

Legea nr. 253 / 2013  privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

Legea nr. 254 / 2013  privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal . 

 

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 

asistenței sociale penitenciare. Formarea unei intelegeri din perspectiva practici ireferitoare la specificul si 

importana asistenței sociale penitenciare pentru sporirea siguranței comunității si reducerea riscului de 

recidivă a persoanelor condamnate. 

 

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 si cele de 

supervizare desfășurate 

fizic sau on-line  

- Activitatea la locul de 

/fișa de prezență. 

 

 

 

  Colocviu de practică            50 % 

10.5 Supervizare  Realizarea raportului de 

practică 

 

Raportul de practică 

            

          50 % 



10.6 Standard minim de performanţă 

Participarea la 80 % din activitățile de practică si  la activitățile de supervizare. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de practică 

17.03.2022  .                                                               conf. univ.Sorina Poledna 

                                                                                                                               

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


