
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 Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Politici  în Serviciile de Asistență Socială 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Gabriela Alina Anghel 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. Gabriela Alina Anghel 

2.4 
Anul de studiu     
2019-2020 I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

         

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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi  5 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 
 

6 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

ntroducere în politici sociale 
Politici de sănătate publică în Uniunea Europeană 
Evaluarea programelor serviciilor sociale şi de sănătate 

4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinelor menţionate 
        

 

 
 
 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sala de curs dotată cu: internet, videoproiector, tablă inteligentă 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

Sala de seminar dotată cu: internet, videoproiector, tablă inteligentă 



 

 
8. Conţinuturi 

8.  Curs Metode de predare Observaţii 

1. Politici sociale în spațiul European – paradigme 

explicative (2 ore) 

2. Economia bunăstării și mecanisme de producere (4 ore) 

3. Sisteme de asistenţă socială - perspective de analiză. 

(4ore) 

4.  Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială în România  

(resurse, identificarea/accesarea resurselor, asigurarea 

serviciilor, evaluarea serviciilor (6 ore)  

Prelegerea, dezbaterea, 
conversația euristică, 
problematizarea, 
studiul de caz, . 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

6.1. 

Competente 

profesionale 

 
Dezvoltarea şi perfectionarea profesiei  de specialist cu pregătire multidisciplinară în domeniul 
asistenței sociale, prin proiectarea unor  strategii de dezvoltare a politicilor în domeniul serviciilor 
de asistență socială din România. 
 

 
6.2. 

Competente 

transversale 

Dezvoltarea unei atitudini pro-active, de implicare la nivel macrosocial a specialiștilor cu pregătire 
în domeniul asistenței sociale în rezolvarea problemelor soiale . 
Cultivarea toleranței, a respectului și profesionalismului în muncă în cadrul  echipelor 
multidisciplinare 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Proiectarea unor propuneri de politici publice în sectorul serviciilor de 
asistență socială din Romania.  

 

7.2 Obiectivele specifice  Înţelegerea rolurilor politicilor sociale în dezvoltarea socială. 
Cunoaşterea cadrului de analiză al sistemului de servicii de asistenţă socială 
din România. 
Cunoaşterea serviciilor de asistenţă socială  
Dezvoltarea abilităţilor de evaluare corectă a nevoilor sociale; 
Dezvoltarea capacităţilor de elaborare coerentă şi riguroasă a planurilor  
de servicii şi a planurilor de intervenţie socială 
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8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Probleme sociale și servicii sociale- studii de caz 

2. Designul proiectului de politică publică în domeniul 

serviciilor de asistență socială. 

3. Propunere de proiect de politici publice în domeniul 

dezvoltării serviciilor de asistență socială- studii de 

caz 

-studii de caz; 

-învățarea bazată pe 

proiect 

 

 

 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.187
http://www.inovatiasociala.ro/
http://www.revistadeasistentasociala.ro/


 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere din 
nota finală 

 
10.4  Curs 

Susținere proiect: 
Aspecte estetice -50p  (organizarea informației, corectitudine, 
structurarea informației);  
Expunerea orală (prezentarea cu convingere a temei, 
respectarea regulilor de comunicare 

 
 Proiect 
 

60% 

10.5 
Seminar/laborator 

1 punct prezență (pentru 80% prezență din totalul orelor 
alocate); 
2puncte- intervenții la seminar 
1 pct. -prezentarea unui articol de specialitate din literatura 
străină 

Obervația sistematică 
(grille de observație) 

 
 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Susținerea proiectului  

 

Data completarii: 

          Semnatura titularului de curs/seminar 

Lect. Dr. Gabriela Alina ANGHEL  Lect 
 
 
 
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 
Proiect 

25% 
25% 

 

 

 

10.5 Seminar/laborator 

 

1 punct prezență (pentru 80% 
prezență din totalul orelor alocate); 
2puncte- intervenții la seminar 
1 pct. -prezentarea unui articol de 

specialitate din literatura străină 

Observația sistematică  

 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 
 

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

 

Curriculum-ul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, cu considerarea celor mai noi 
paradigme afirmate în literatura de specialitate, pe plan național și internaţional. Disciplina asigură formarea-
dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţional-acţionale ale viitorilor specialiști cu pregătire multidisciplinară, 
permiţându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice domeniului asistenței sociale.  



 
 
c. Evaluare – restanţă 

 

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

10.4 Curs Susținere proiect: 
Aspecte estetice -50p  (organizarea 
informației, corectitudine, 
structurarea informației);  
Expunerea orală (prezentarea cu 
convingere a temei, cuprinderea cu 
privirea a auditoriului, respectarea 
regulilor de comunicare 
1 punct prezență (pentru 80% 
prezență din totalul orelor alocate); 
2puncte- intervenții la seminar 
1 pct. -prezentarea unui articol de 
specialitate din literatura străină 
 

 
 Proiect 

 
 

 
 
 

60% 
 

 

 

10.5 Seminar/laborator 1 punct prezență (pentru 80% 
prezență din totalul orelor alocate); 
2puncte- intervenții la seminar 
1 pct. -prezentarea unui articol de 
specialitate din literatura străină 

Obervația sistematică (grillă de 
observație) 

 
 40% 

 

 

 

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 
 

 Lect. Univ.Dr. Gabriela Alina ANGHEL 
Lect. Univ. Dr. Gabriela Alina 
ANGHEL 

 

 
 


