
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 LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea PROBAȚIUNE 

   

 

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Victimologie și protecția victimei 

 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. George-Mircea BOTESCU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   - 

2.4 
Anul de studiu         

2019-2020   III 2.5 Semestrul   II 2.6 Tipul de evaluare 

Continuă 
și 
Sumativă 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

         

 

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     30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 10 

Examinări 3 

Alte activităţi  10 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 
 

 5 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
  - Cunoștințe generale de asistență social, de metodologia cercetării sociologice și 

criminologie. 

4.2 de competenţe 
  - Abilități de analiză și cercetare intervenție privind mediile, acțiunile și situațiile 

victimogene. 
        

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Sală dotată cu tablă și proiector 

 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

- 



6. Competenţele specifice acumulate  

Competente 

profesionale 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

  Cunoaşterea principalelor teorii referitoare la victimizare din perspectiva 

interdisciplinara, victimologica si criminologica 

2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, 

precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 

 Formarea  abilitatii de a analiza consecintele victimizarii criminale,ciclul 

violentei,victimizarea secundara si nevoile victimelor in cazuri determinate 

 Structura  strategiilor  de prevenire a criminalitatii in plan local si national 

 Structura programelor de prevenire a criminalitatii 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) 

 Exersarea unor metodologii de cercetare pentru sondajele de victimizare,interpretarea 

complexa  a rezultatelor acestora si fundamentarea de strategii si programe pentru 

diminuarea impactului victimal                 

 Elaborarea de programe  pentru  determinarea  principalilor  factori  de inalt risc pentru 

victimizare din perspectiva asistentei sociale de probatiune    

 Proiectarea de strategii  pentru  reducerea victimizarii                                                                                                                                                              

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul 

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si 

creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat 

cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria 

dezvoltare profesionala) 

 formarea unei atitudini proactive şi responsabile, dedicate si empatice in raport cu 

complexitatea si sensibilitatea activitatilor specifice  dedicate victimelor 

1.  

 

Competente 

transversale 

a.  competenţele referitoare la comunitate – şi la participarea activă şi responsabilă a 

studentului în comunitate ca cetăţean democratic; accentul cade asupra competenţelor 

interpersonale, interculturale, sociale şi civice, dar şi pe cele digitale. 

b.  competenţe personale – referitoare la dezvoltarea şi responsabilizarea studentului ca 

fiinţă umană, parte a unui proces de învăţare pe tot parcursul vieţii; accentul cade asupra 

responsabilităţii şi autonomiei acţionale individuale a persoanei ca parte a societăţii 

cunoaşterii şi pe a învăţa să înveţi – element esenţial al educaţiei pe întreg parcursul vieţii. 

Studenții vor achiziționa abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare, abilități de 

utilizare a computerului, practicând ascultarea, spiritul analitic, consultarea unei bibliografii 

în limba română și într-o limbă străină, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor,  

deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii 

profesionale. 



 

 
8. Conţinuturi 

1.   Originile victimologiei. Relatiile interdisciplinare. 

Victimologia academica, promovarea victimei (victime 

advocacy) si politicile sociale de protectie. Evolutia rolului 

victimei in sistemul penal. Tipologia victimei. Victimizarea de 

masa: holocaustul si genocidul. (  

2. Teorii privind predispozitia pentru victimizare. 

Analiza consecintelor victimizarii criminale. Impactul crimei si 

consecintele psihosociale ale stresului post-traumatic.     

3. Modele ale ciclului violentei. Transmiterea circulara, 

verticala si orizontala a violentei. Determinarea factorilor de 

inalt risc pentru victimizare.  

4. Victimizarea secundara si nevoile victimelor. Modele 

explicative pentru nevoile specifice ale victimelor. ( 

5. Profilul victimelor actelor criminale. Metodologia 

sondajelor de victimizare. (4 ore)  

6. Victimizarea multipla. Probabilitatea victimizarii 

Metode de predare 

Prelegeri pe temele 

propuse. 

Analiza de caz. 

Observaţii 

Pentru ficare temă sunt 

alocate patru ore (două 

cursurI). 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  - Cunoaşterea aprofundată a teoriilor referitoare la victimizare din perspectiva 

interdisciplinara (victimologie, criminologie, psihotraumatologie si  asistenta 

sociala).  

- Formarea abilităţii de a analiza consecintele victimizarii criminale, ciclul 

violentei, victimizarea secundara si nevoile victimelor in cazuri determinate 

pentru interventia eficienta a structurilor de asistenta sociala. 

- Exersarea unor metodologii de cercetare pentru  sondajele de victimizare, 

interpretarea complexa a rezultatelor acestora  si  fundamentarea de strategii si 

programe pentru diminuarea impactului victimal la nivel local si national. 

-Stimularea capacitatii de analiză şi reflexie a masteranzilor, a empatiei si 

atitudinii proactive faţă de conditia victimei si protectia acesteia prin mijloacele 

asistentei sociale. 

 

 

7.2  Obiectivele specifice  Obiective specifice ale cursului: 

Studentii  vor fi capabili să elaboreze programe de determinare a 

principalilor factori de inalt risc pentru victimizare, din perspectiva 

asistentului social de probatiune. 

Vor dobândi capacitatea de a proiecta strategii pentru reducerea 

victimizarii multiple. 

Vor dezvolta competenţe de colaborare cu organismele de aplicare a 

legii si societatea civila pentru a dezvolta actiuni de sustinere a nevoilor 

victimelor, in concordanta cu prerogativele serviciilor de probatiune si a 

altor structuri de asistenta sociala. 

Se vor specializa în problematica protectiei si reabilitarii victimelor, a 

promovari drepturilor victimelor din perspectiva europeana, nationala si 

locala. 



multiple. Delincventa si victimizarea multipla.  

7. Reactiile sociale fata de victimizare. Modele europene 

de protectie a victimei. Competentele serviciilor de probatiune 

in materie de protectie a victimei. Modelul emergent al justitiei 

restaurative.  

                                                                

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Victimizarea. Tipologia victimelor. Frica de 

criminalitate si vulnerabilitatea. Analiza de caz.  

Tipuri de sondaje de victimizare locale, nationale, 

europene si internationale. Riscul diferential de 

victimizare.        (2 ore) 

2. Victimizarea in contextul criminalitatii violente. 

Determinarea riscurilor referentiale: atractivitatea, 

proximitatea, vulnerabilitatea, activitatile de rutina, 

stilul de viata, expunerea.    Rolul serviciilor de 

probatiune in prevenirea si reducerea victimizarii 

violente.  (4 ore) 

3. Contributia victimei la criminalitate: facilitarea, 

precipitarea si provocarea. Cuplul penal victima-

infractor. Frecventa responsabilitatii impartasite” in 

cazul criminalitatii violente. Blamarea victimelor 

versus apararea victimelor. Analize de caz. (2 ore) 

4. Victima si sistemul justitiei penale: cooperare si 

conflict. Relatia victimei cu politia, parchetul, 

instantele de judecata si avocatii. Modele de centrare a 

activitatii organismelor  de aplicarea a legii pe nevoile 

victimei, cu sprijinul structurilor de asistenta sociala. 

Analize de caz. (2 ore) 

5. Victimele violului si pedofiliei. Consecintele 

abuzarii sexuale. Estimari asupra incidentei, 

prevalentei si gravitatii acestui fenomen. Analize de 

caz centrate pe rolul structurilor de asistenta sociala in 

sustinerea acestor victime.  (2 ore) 

6. Nevoile si drepturile victimelor si justitia 

restaurativa. Pozitia centrala a victimei in justitia 

restaurativa. Procedurile reparatorii in justitia 

restaurativa ca mijloc de reabilitare a infractorilor; 

reconciliere victima-infractor; pedepsire a 

infractorilor.     Rolul serviciilor de probatiune in 

justitia restaurativa.       ( 2 ore) 

Seminariile  se vor 

centra pe lucrul 

individual şi lucrul în 

echipă, pe proiectarea şi 

realizarea unor cercetări 

cu caracter 

interdisciplinar, pe teme 

de actualitate 

identificate de către 

studenti.  

Proiectele de cercetare 

vor fi discutate în 

cadrul seminariilor. 

Se vor face exerciţii de 

sporire a creativităţii, cu 

aplicaţie la analizele de 

caz, interpretarea 

datelor sondajelor de 

victimizare si 

elaborarea programelor 

de protectia victimei. 
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10. Evaluare 

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

din nota finală 

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

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
  
Participări la simpozioane și conferințe de profil. Implicare în ONG-uri de profil. Activități de voluntariat. 



10.4 Curs 

- Parcurgerea completă a 

temelor cuprinse în 

programa analitică. 

-  Capacitatea de însușire a 

sistemului noțiunilor, 

cunoștințelor și informațiilor 

transmise în cadrul 

prelegerilor. 

Examen oral 70 % 

10.5 Seminar/laborator 

- Studiul bibliografiei 

minimale indicate 

- Documentare suplimentară în 

bibliotecă 

- Realizare teme, referate, 

eseuri, traduceri etc. 

 30% 

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 Cunoștințe în domeniu, 

peste limitele 

curriculare.  

Creativitate și 

originalitate în domeniu. 

 

 Examen oral     

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 

 

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

10.4 Curs Verificare cunoștințe de 
bază 

Examen oral 80% 
 

 

 

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 
 



 ...................... ... -......................... 
 

 


