
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 LICENŢĂ  
1.6 Programul de studii/Calificarea ASISTENTA SOCIALA 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ASISTENTA SOCIALA SI CONSILIERE IN SCOALA 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect.univ.dr. Mihaela Cozarescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect.univ.dr. Mihaela Cozarescu 

2.4 
Anul de studio      
2019-2020 III 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 

3 

din care: 3.2 curs 

2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 0 

Examinări 3 

Alte activităţi  0 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 
 

3 

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 

 



 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  Educatia in scoala, in familie si in institutiile rezidentiale. 
Asemanari si deosebiri. 

2.  Rolul asistentului social/ pedagogului social in realizarea 
legaturii dintre familie si scoala si in abordarea unor 
dificultati de integrare scolara. 

3.  Dopajul scolar sau iluzia lui “ a lucra tot mai mult” 

4.  Invatarea scolara - o problema de competenta a 
profesionistilor 

5.  Facilitarea relatiilor intre parinti (educatori) si copii cu ocazia 
temelor pentru acasa  

6.  Organizarea studiului individual si alegerea unor metode de 
invatare potrivite pentru fiecare. 

7.  Organizarea timpului liber, Rolul jocului, Cum isi petrec astazi 
tinerii timpul liber 

8.  Elemente de educatie interculturala, Dificultatile de integrare 
ale unor grupuri               (minoritati etnice, refugiati, 
imigranti) in scoala. 

9.  Timpul liber in institutiile rezidentiale. 

10.  Pregatirea pentru examen. 

 
Metode de învăţare 
activ-participative 
(lucru in grup, proiecte, 
etc.) 

 

BIBLIOGRAFIE    
 Cozarescu Mihaela, Sa-i ajutam sa invete, Asistarea activitatii de invatare si studiului individual, Editura: 

Cartea Universitara. Bucuresti, 2004                                             
 Cozarescu Mihaela, Pedagogia timpului liber, Editura: Cartea Universitara, Bucuresti, 2004 
 Cozarescu Mihaela, Asistenta Sociala si Consiliere in Scoala, Editura: Universitatii, Bucuresti, 2013            
 Educatia Interculturala in contextul integrarii Romaniei in UE, Editura: ASE, Bucuresti, 2007 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competente 

profesionale 

 
Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 
- Cunoasterea principalelor diferente dintre educatia in familie si educatia in scoala 
- Cunoasterea  mecanismelor care explica motivatia pentru invatare si genereaza dificultati la 
invatatura  
- Cunoasterea notiunilor principale din teoriile comunicarii,psihologie sociala, sociologie care stau la 

baza explicatiilor privind scoala ca organizatie 

Competente 

transversale 

Formarea capacitatii de a pune in practica un proiect destinat respectarii drepturilor copiilor in scoli. 
 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Constientizarea rolului si locului consilerului scolar format in asistenta 
sociala in rezolvarea difcultatilor de adaptare scolara. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunostinte: insusirea principalelor cunostinte necesare consilierii in 
scoala din domeniul asistentei sociale si pedagogiei sociale. 
Personalitate: formarea atitudinii potrivite pentru realizarea consilierii 
in scoala (ascultare, empatie, etc.)  
Actiune: formarea capacitatii de a pune in practica un proiect destinat 
respectarii drepturilor copiilor in scoala. 

 



  
 In limba franceza: 
 Journal Europeen FESET, 2005-2008Turner, J. Fr., 1996, Social Work Treatment - Interlocking Theoretical 

Approaches, The Free Press, SUA 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Metode activ-

participative: lucru in 

grup, proiecte, etc. 

 

   

   

   

   

Bibliografie 

 

 

 

 

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 60% 

10.5 
Seminar/laborator 

Proiect Prezentare la seminar 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 50% din activităţile didactice şi punerea in practica a proiectului. 

 

Data completarii   Semnatura titular curs  Semnatura titularului de seminar 

  
 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Studentii vor realiza un proiect practic in scoli, centre pentru copii avand posibilitatea sa verifice impreuna cu 
participantii si alti actori (profesori, consilieri) rezultatele obtinute. 
 



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 60% 
 

 

 

10.5 Seminar/laborator 

 
Proiect Prezentare la seminar 40%  

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi punerea in practica a proiectului. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 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 Lucrare scrisă 60% 
 

 

 

10.5 Seminar/laborator 
Proiect Prezentare la seminar 40%  

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi punerea in practica a proiectului. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 

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

 


