
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 Practici restaurative in sistemul judiciar 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Claudia Constantinescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 

Anul de studiu    

2019-2020    II 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 

  1 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de 

Învăţământ 

  14 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  30 

Pregătire teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi  9 

3.7 Total ore studiu individual 111 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite  5 

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  

Cursul este conceput in forma unei prezentari a principalelor notiuni sau a celor care necesita o explicare 

sau exemplificare in mod deosebit, urmat de un dialog pornind de la intrebarile masteranzilor. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Conceptul de practici restaurative 

 Relaţia justiţie restaurativă – practici restaurative 

 Originile expresiei „justiţie restaurativă” şi poziţia faţă de 

justiţia tradiţională 

 Perspective conceptuale ale practicilor restaurative 

 Originile practicilor restaurative 

 Valori şi principii restaurative 

2. Tipuri de practici restaurative  

 Practicile restaurative moderne 

 Clasificarea practicilor restaurative 

o Medierea victimă – infractor 

o Conferinţele restaurative 

o Cercurile restaurative 

 Caracteristicile tipologiei 

3. Aplicarea practicilor restaurative în procesul penal 

 Relaţia justiţie restaurativă – pedeapsă 

 Diferenţa dintre pedeapsă şi restauraţie 

 Are pedeapsa un efect reparatoriu? 

 

Metode de învăţare activă 

(expunere didactică, 

dezbatere) 

 

(În cadrul cursurilor se vor 

ţine prelegeri pe tematica 

prezentată mai jos, 

folosindu-se suport 

electronic. De asemenea, 

pentru fiecare curs 

studenţii vor avea 

disponibil în format 

imprimat un layout. La 

cursurile unde este 

necesar, prelegerea va fi 

însoţită de înregistrări 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competente 

profesionale 

1. Cunoaştere şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 

 descrierea şi explicarea conceptului de justiţie restaurativă 

 descrierea, recunoaşterea şi identificarea corectă a etapelor conflictului 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor 

teoretice şi practice ale disciplinei) 

 explicarea principalelor diferenţe dintre paradigma justiţiei tradiţionale şi paradigma justiţiei 

restaurative 

 cunoaşterea, înţelegerea, aplicarea şi compararea principalelor procese restaurative 

 analiza şi evaluarea programelor restaurative 

 

3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: utilizarea 

unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 aplicarea principiilor restaurative în contexte specifice 

 conducerea unei medieri victimă-infractor,  

 construirea şi coordonarea unui cerc restaurativ şi a unei conferinţe restaurative 

 

 

Competente 

transversale 

Formarea unei unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific, centrat pe valori şi relaţii 

democratice, promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice.  

Valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice, implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - 

instituţii cu responsabiltăţi similare, participarea la propria dezvoltare profesională. 

Evaluarea şi conştientizarea propriilor atitudini faţă de participanţii la procesele restaurative. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   acumularea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a aplica practicile 

restaurative şi de a implementa programe restaurative 

 

7.2 Obiectivele specifice   descrierea, explicarea şi aplicarea principiilor restaurative 

 descrierea, recunoaşterea şi identificarea corectă a etapelor conflictelor 

 cunoaşterea, înţelegerea, aplicarea şi compararea principalelor practici 

restaurative 

 aplicarea şi analiza aplicării practicilor restaurative în contexte specifice 

 analiza şi evaluarea programelor restaurative 

 



 Importanţa dimensiunii restaurative 

 Practici restaurative utilizate în justiţia penală 

o Medierea victimă – infractor 

o Conferinţele 

o Cercurile 

o Munca în folosul comunităţii 

o Programele de suport pentru victime 

 Rezultatele medierii în diferite ţări 

 Modele de sisteme penale: Austria, Polonia, Ungaria, 

Republica Cehă, România 

4. Aplicarea practicilor restaurative în penitenciare 

 Penitenciarul – mediu restaurativ? 

 Tipuri de practici restaurative 

o Muncă în folosul comunităţii 

o Conştientizarea consecinţelor infracţiunii asupra 

victimei 

o Grupuri de victime-infractori 

o Conferinţe & mediere victimă-infractor 

o Mediere/conferinţe între deţinuţi 

 Aspecte problematice  

5. Aplicarea practicilor restaurative în asistenţa socială 

 Corelare între paradigma restaurativă şi valorile asistenţei 

sociale 

 Permeabilitatea sistemelor sociale 

 Orientarea practicilor restaurative aplicate în asistenţa 

socială 

 Tipuri de practici restaurative aplicate în asistenţa socială 

o Conferinţele familiale / cercurile 

o Medierea 

6. Aplicarea practicilor restaurative în mediul şcolar 

 Particularităţi ale practicilor restaurative în şcoli 

o Tipuri de conflicte 

o Principii de implementare a practicilor 

restaurative 

 Niveluri de activitate 

o Metode holiste (whole-school) 

o Metode pentru soluţionarea conflictelor şi 

incidentelor minore 

o Metode pentru soluţionarea conflictelor şi 

incidentelor grave 

 Linkedness – o abordare preventivă a conflictelor în mediul 

şcolar 

o Originile conceptului 

o Ipotezele care stau la baza abordării 

o Niveluri de aplicare – model ecologic 

video şi/sau audio.) 
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8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

   

 

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 
Examen Evaluare pe parcurs 100% 

10.5 Seminar/laborator 
   

10.6 Standard minim de performanţă 

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

 

Data completarii   Semnatura titular curs  Semnatura titularului de  seminar 

 

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 Evaluare pe parcurs 100%  

 

 

10.5 Seminar/laborator 

 

    

 

 

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  

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

 

 

c. Evaluare – restanţă 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Metoda de predare, atat la curs cat si la seminar, este orientata spre practica si cazuistica de specialitate, astfel incat absolventii sa fie 
pregatiti atat teoretic/epistemic, cat si practic.  
 



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

10.4 Curs Examen Evaluare pe parcurs 100%  

 

 

10.5 Seminar/laborator 

   

 

 

 

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  

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

 


