
FIŞA DISCIPLINEI 

1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul 
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA 

SOCIALA 
1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA 
1.4 Domeniul de studii ASISTENTA SOCIALA 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii/Calificarea ASISTENTA SOCIALA 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
 Tehnici de interventie pentru familiile aflate in 

situatie de risc 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. univ.dr. Valentina Rujoiu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ.dr. Valentina Rujoiu 

2.4 
Anul de studio    

2019-2020  I 2.5 Semestrul II 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 

2 

din care: 3.2 curs 

1 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

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

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi  0 
3.7 Total ore studiu individual 122 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 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 

cursului  

 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competente 

profesionale 
- inţelegerea specificului profesional al asistenţei sociale în contextul studierii familiilor care se 

confruntă cu factori de risc astfel încât homeostazia acestora este afectată. 

 

 

- cunoaşterea de către masteranzi a intervenţiilor şi tehnicilor utilizate în domeniu şi formarea unor 

deprinderi aplicative în vederea realizării unei diagnoze în raport cu evaluarea serviciilor sociale, a 

răspunsului comunităţii/societăţii, respectiv a funcţionării şi  integrării sociale a familiilor care se 

confruntă cu riscuri sociale ; 

Competente 

transversale 
- dezvoltarea şi perfectionarea profesiei prin formarea unor specialişti care cunosc problematica 

domeniului dintr-o perspectivă interdisciplinară; 

 



 

 
8. Conţinuturi 

8.  Curs Metode de predare Observaţii 

-definirea conceptului „risc” în contextul familiior care se 

confruntă cu dificultăţi la nivel micro sau macro social; 

-cunoaşterea şi întelegerea teoriilor aplicate de către 

specialişti în procesul de asistenţă al familiilor aflate în 

dificultate; 

-cunoaşterea tehnicilor de intervenţie; 

-cunoaşterea şi formarea unor tehnici de comunicare 

interpersonală cu familiile care se află în dificultate; 

- analiza şi aplicarea conceptelor dobândite în contextul 

riscurilor cu care se confruntă familia: violenţă intimă, 

disfuncţii sexuale, divorţ, dificultatea familiei de a gestiona 

criza adolescenţei, pierderea unui membru al familiei, reacţia 

familiei în contextul aflării unui diagnostic, dificultăţi generate 

de venituri insuficiente.  

-rolul serviciilor sociale şi medicale în prevenirea, intervenţia şi 

combaterea riscurilor sociale. 

 

 
metode activ-
participative :  
 metode 
conversative/dialogate 
(conversaţia, discuţia 
colectivă, 
problematizarea), 
metode expozitive 
(explicaţia şi 
instructajul). 

 

 
BIBLIOGRAFIE 
In limba romană: 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  - Cunoaşterea şi identificarea tehnicilor de intervenţie specifice familiilor aflate 

în dificultate (interventia prescriptivă, informativă, confruntativă, catharsis, 

catalitică, suportivă). 

7.2 Obiectivele specifice  - explicarea şi interpretarea unor intervenţii specifice asistenţei sociale în funcţie 

de problematica situaţiei cu care se confruntă familia; 

- interpretarea teoriilor specifice asistenţei sociale aplicate familei care se 

confruntă cu riscuri în contextul culturilor colectiviste şi individualiste 

- cunoaşterea şi identificarea teoriilor specifice asistenţei sociale aplicate în 

situaţia familei care se confruntă cu riscuri (teoria sistemică, reţele/sisteme de 

sprijin social, intervenţia în criză, teoria empowerment-ului). 

- formarea unor tehnici de comunicare interpersonală (parafrazare, 

clarificare,reflectare, controlul perceptiei şi focalizarea, rezumarea, 

interpretarea, tranziţia, informarea, confruntarea, tehnici utilizate pentru 

explorarea componentei emoţional-afectivă) cu persoanele şi familiile care se 

află într-o situaţie de risc - aplicarea tehnicilor în contextul analizării unor cazuri 
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8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

cunoaşterea de către masteranzi a intervenţiilor şi tehnicilor 

utilizate în domeniu şi formarea unor deprinderi aplicative în 

vederea realizării unei diagnoze în raport cu evaluarea 

serviciilor sociale, a răspunsului comunităţii/societăţii, 

respectiv a funcţionării şi  integrării sociale a familiilor care se 

confruntă cu riscuri sociale ; 

 

metode activ-
participative :  
 metode 

conversative/dialogate 

(conversaţia, discuţia 

colectivă, 

problematizarea). 

metode bazate pe 

acţiune (studiul de caz) 

 



 

 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Examen Lucrare scrisă 50% 

10.5 
Seminar/laborator 

Evaluare continua Prezentare la seminar 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 

 

Data completarii :                                                                                          Semnatura titular curs:V.Rujoiu

  

  
 

 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 

b. Evaluare – mărire de notă 

 

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

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50% 
 

 

 

10.5 Seminar/laborator 

 
Evaluare continua  Prezentare la seminar 50%  

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 

 
......................... ......................... 

 

 

 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Metodele de predare, atat la curs cat si la seminar, sunt orientate spre practica si cazuistica de specialitate astfel incat 
absolventii sa fie pregatiti atat teoretic/epistemic, cat si practic.  
 


