FIŞA DISCIPLINEI
Anul Universitar
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
1.6 Programul de studii/Calificarea

Master
MSSS

2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Managemntul Institutiilor de Sanatate

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect. Univ. Dr. Aurelia Curaj

2.3 Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
2.4 2019-2020
1
2.5 Semestrul

II 2.6 Tipul de evaluare E
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
săptămână
3.4 Total ore din planul de
învăţământ

2.7 Regimul disciplinei

Obligatoriu

din care: 3.2 curs

3

42

din care: 3.5 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

ore

40
30
30

Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual

70

3.9 Total ore pe semestru

14

3.10 Numărul de credite

6

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

6. Competenţele specifice acumulate
Competente
profesionale

Cunoasterea si intelegerea notiunilor de management, caitatea serviciilor de sanatate,
tehnologii de comunicare si informare, notiuni de vulnerabilitate si risc


Competente
transversale



Formarea deprinderii de a lucra cu notiuni de management al conflictelor si
medierii, operationalitate si strategie
Dezvoltarea capacitatii de analiza situationala, de gandire constructiva, de
elaborare de solutii adaptate si interventii corelate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Intelegerea si conturarea instrumentelor de interventie operationale si
strategice precum si dezvoltare organizationala
7.2 Obiectivele specifice

Intelegerea si metode de interventie privind managementul spitalelor si
facilitatilor de ingrijire

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Managementul calitatii serviciilor de sanatate
Tehnologii de comunicare si informare in sanatate
Sustinerea si planificarea sistemelor sociale si de
sanatate
Managementul de caz- Vulnerabilitate vs Risc
Managementul conflictelor si medierii
Managementul de risc
Managementul operational si strategic
Resurse umane si dezvoltare organizationala
Managementul schimbarii
Management special pentru spitale si facilitati de
ingrijire

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Interactiv

Metode de predare

Observaţii

1.

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

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Testarea cunostintelor

Eseu

10.3 Pondere
din nota finală
100%

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă


Data completarii

Semnatura titular curs

Semnatura titularului de seminar

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI
b. Evaluare – mărire de notă
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

Testarea cunostintelor
dobandite

10.2 Metode de evaluare

Eseu

10.3 Pondere din nota finală

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
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Eseu

10.2 Metode de evaluare
Lucrare scrisă

10.3 Pondere din nota finală
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
.........................

