
FIŞA DISCIPLINEI 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1.4 Domeniul de studii ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SOCIOLOGIA SĂNĂTĂŢII ŞI A BOLII 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Maria Voinea 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 

Anul de studiu     

2019-2020 I 2.5 Semestrul I 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 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 4 

Alte activităţi  3 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite  5 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cunoștințe minimale privind managementul sistemului de sănătate 

4.2 de competenţe 
Bune capacități de analiză, sinteză și integrare a noilor informații, precum și abilități de 
prezentare și susținere orală a acestora. 

        
 

 
 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competențe 
profesionale 

 
Analiza, explicarea şi interpretarea adecvată a problemelor, programelor și politicilor sociale din România în 
context european (ECE, SEE, UE) si internațional (OECD). 
 

Competențe 
transversale 

Formarea unei atitudini pozitive și a unor competențe adecvate faţă de combaterea problemelor sociale 
Dezvoltarea abilităţii de a gândi strategic, la nivel macro în sfera protecției sociale. 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

Transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor referitoare sistemul de sănătate şi al bolii 

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare realizării de cercetări în domeniul 
asistenţei sociale precum şi de evaluare şi utilizare a rezultatelor diferitelor cercetări în 
activitatea de asistenţă socială 



Tematica cursului 
1. Conceptul de sănătate umană: definiţii, accepţiuni, indicatori, stil de viaţă 

2. Conceptul de boală  - tipuri de boli şi incidenţa fenomenului 

3. Relaţia medic – pacient în abordare sociologică 

4. Sănătatea reproducerii – planificare familială 

5. Boli cu transmitere sexuală 

6. Boli profesionale; actualitatea medicinii muncii 

7. Factori sociali implicaţi în boala psihică 

8. Starea de sănătate a populaţiei vârstnice 

9. Imbolnăvirea populaţiei – aspecte statistice 

10. Prezentare studii de caz 

11. Recapitulare 

 

 
Metode de învăţare 
activă 
(expunere didactică, 
dezbatere, 
prezentări  
exerciții individuale 
și de grup) 

 

BIBLIOGRAFIE selectivă 
1. Enăchescu Dan, Marcu Mihai, Sănătate publică şi management sanitar, Editura All, Bucureşti, 1998 

2. Foucault Michel, Biopolitică şi medicină socială, Bucureşti, 2003 

3. Rădulescu Sorin M., Sociologia sănătăţii şi a bolii, Editura Nemira, Bucureşti, 2002 

4. Zamfir Cătălin (coordonator), Politici sociale, Editura Expert, Bucureşti, 2000 

5. Marcu, G.M., Sănătate publică şi management sanitar, Editura Carol Davila, Bucureşti, 2002 

6. Strategia în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii, USAID, 2003 

7. Raportul Băncii Mondiale HIV/AIDS in Southern Europe, 2003 

8. Conferinţa INCDS, Sinaia, 2003 

9. Ordinul MSF nr. 285 din 3 mai 2002 

10. Ordinul nr. 20/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară 

11. Decizia nr. 730/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate 

12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei 

sanitare de stat 

13. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de asigurări de sănătate nr. 22/14/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale 

spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, a serviciilor de recuperare a 

sănătăţi 

14. Marcu, G.M., Sănătate publică şi management sanitar, Editura Carol Davila, Bucureşti, 2002 

15. Strategia în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii, USAID, 2003 

16. Raportul Băncii Mondiale HIV/AIDS in Southern Europe, 2003 

17. Conferinţa INCDS, Sinaia, 2003 

18. Ordinul MSF nr. 285 din 3 mai 2002 

19. Ordinul nr. 20/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară 

20. Decizia nr. 730/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate 

21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei 

sanitare de stat 

22. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de asigurări de sănătate nr. 22/14/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, 

îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, a serviciilor de recuperare a sănătăţi 



 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Seminariile reiau in detaliu si analitic temele abordate la curs, bazandu-se pe exemple, 
exercitii, simulari. 

Metode de stimulare, 
dezbatere, 
maieutică, 

brainstorming, studii 
de caz, referate și 

recenzii 

 

BIBLIOGRAFIE selectivă 
1. Enăchescu Dan, Marcu Mihai, Sănătate publică şi management sanitar, Editura All, Bucureşti, 1998 

2. Foucault Michel, Biopolitică şi medicină socială, Bucureşti, 2003 

3. Rădulescu Sorin M., Sociologia sănătăţii şi a bolii, Editura Nemira, Bucureşti, 2002 

4. Zamfir Cătălin (coordonator), Politici sociale, Editura Expert, Bucureşti, 2000 

5. Marcu, G.M., Sănătate publică şi management sanitar, Editura Carol Davila, Bucureşti, 2002 

6. Strategia în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii, USAID, 2003 

7. Raportul Băncii Mondiale HIV/AIDS in Southern Europe, 2003 

8. Conferinţa INCDS, Sinaia, 2003 

9. Ordinul MSF nr. 285 din 3 mai 2002 

10. Ordinul nr. 20/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară 

11. Decizia nr. 730/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate 

12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei 

sanitare de stat 

13. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de asigurări de sănătate nr. 22/14/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale 

spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, a serviciilor de recuperare a 

sănătăţi 

14. Marcu, G.M., Sănătate publică şi management sanitar, Editura Carol Davila, Bucureşti, 2002 

15. Strategia în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii, USAID, 2003 

16. Raportul Băncii Mondiale HIV/AIDS in Southern Europe, 2003 

17. Conferinţa INCDS, Sinaia, 2003 

18. Ordinul MSF nr. 285 din 3 mai 2002 

19. Ordinul nr. 20/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară 

20. Decizia nr. 730/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate 

21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei 

sanitare de stat 

22. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de asigurări de sănătate nr. 22/14/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, 

îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, a serviciilor de recuperare a sănătăţi 

 

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

Metoda de predare, atât la curs cât și la seminar, este orientată spre dezvoltarea capacitatii studentilor de a aplica variate metode 
si tehnici si de a dezvolta instrumente de cercetare a unor fenomene si fapte sociale, pe care sa le poata interpreta si explica 
adecvat. 
 



 
 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Examen Examen oral 50% 

10.5 Seminar/laborator 
Proiect Activitate la seminar şi realizarea unui proiect 

de cercetare în asistenţa socială 
50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. Obținerea minim a notei 5 la fiecare dintre 
tipurile de evaluări 

 
Data completării   Semnătura titulari curs  Semnătura titulari seminar 
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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 
Proiect 

Examen oral 
Activitate la seminar şi realizarea 
unui proiect de cercetare privind 
sistemul de sănătate 

50% 
50% 
 

 

 

 

10.5 Seminar/laborator 
 

Proiect Activitate la seminar şi realizarea 
unui proiect de cercetare în 
asistenţa socială 

50%  

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. Obținerea minim a notei 5 la fiecare dintre tipurile de 
evaluări  

Data completării Semnătura titulari curs Semnătura titulari seminar  

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

 
 
c. Evaluare – restanţă 
 

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

10.4 Curs Examen 
Proiect 

Examen oral 
Activitate la seminar şi realizarea 
unui proiect de cercetare privind 
sistemul de sănătate 

50% 
50% 
 

 

 

 

10.5 Seminar/laborator 
 

Proiect Activitate la seminar şi realizarea 
unui proiect de cercetare în 
asistenţa socială 

50%  

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. Obținerea minim a notei 5 la fiecare dintre tipurile de 
evaluări 

 

Data completării Semnătura titulari curs Semnătura titulari seminar  

 ......................... ......................... 
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
SECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ,   
Anul I, semestrul I (28 ore) 
 
 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 

Titulatura cursului      Sociologia sănătăţii şi a bolii 

 

Titulari:  Prof. Univ. Dr. Maria Voinea 

 

Număr credite 5 Număr de ore pe săptămână 2 Anul I MSSS 

 

Semestrul  I 

Condiţii obligatorii de participare: participare la cursuri şi seminarii 
 

 

 
Obiective generale ale cursului: Transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor referitoare sistemul de sănătate şi al bolii. 

 

Obiective specifice ale cursului: Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare realizării de cercetări în 
domeniul asistenţei sociale precum şi de evaluare şi utilizare a rezultatelor diferitelor cercetări în activitatea de asistenţă 
socială  
 

 

 
Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar:  
- expunerea, fixarea cunoştinţelor, răspuns la întrebări 
- dezbateri aplicaţii practice 
 

 

Evaluarea studenţilor 
- examen oral (pondere 50%); 
- activităţi în timpul semestrului: activitate la seminar şi realizarea unui proiect de cercetare în asistenţa 

socială (pondere 50%). 
 

 

Tematica cursului 

 
1. Conceptul de sănătate umană: definiţii, accepţiuni, indicatori, stil de viaţă 

2. Conceptul de boală  - tipuri de boli şi incidenţa fenomenului 

3. Relaţia medic – pacient în abordare sociologică 

4. Sănătatea reproducerii – planificare familială 

5. Boli cu transmitere sexuală 

6. Boli profesionale; actualitatea medicinii muncii 

7. Factori sociali implicaţi în boala psihică 

8. Starea de sănătate a populaţiei vârstnice 

9. Imbolnăvirea populaţiei – aspecte statistice 

10. Prezentare studii de caz 

11. Recapitulare 
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21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea 

inspecţiei sanitare de stat 
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