FIŞA DISCIPLINEI

1.Date despre program
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA
SOCIALA
DEPARTAMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA
ASISTENTA SOCIALA
MASTER
ASISTENTA SOCIALA

1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea/Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
2.4 2019-2020
I
2.5 Semestrul

II

Institutii si programe europene antidrog
Lect.Univ. Dr Marian Ursan
Lect.Univ. Dr Marian Ursan
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
E disciplinei
Obligatoriu
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
din care: 3.2 curs
săptămână
1
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
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
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

ore
30
30
20
4
2
0
86
100
4

6. Competenţele specifice acumulate
Competente Explicarea și înțelegerea corectă a rolului institutiilor si programelor europene din domeniul
profesionale drogurilor.
Competente Formarea capacității de a colabora cu diferite institutii europene in vederea dezvoltarii de
transversale programe in domeniul drogurilor, programe care sa se bazeze pe evidente stiintifice;
Formarea capacității de a a lucra cu diferite grupuri;
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
general
al Înţelegerea de către studenţi a fenomenului consumul de droguri,
disciplinei
a instituţiilor şi programelor europene de intervenţie în prevenirea

7.2 Obiectivele specifice

debutului consumului, asistarea celor care deja consuma droguri,
inclusiv a familiilor acestora, şi de combatere a fenomenului.
Cursul îşi propune să asigure cunoştinţele şi să formeze
deprinderile necesare asistentului social care va lucra în echipe
multidisciplinare, un accent deosebit fiind pus pe modelele
europene de bună practică şi rolul instituţiilor publice şi private din
domeniu.
1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenului consumului de
droguri şi a particularităţilor consumatorilor de droguri.
2. Cunoaşterea şi învăţarea modului de colaborare cu instituţiile
publice şi private implicate în domeniul drogurilor.
3. Dezvoltarea de competente pentru a lucra într-o echipă
multidisciplinară.
4. Dezvoltarea de abilităţi pentru a adapta directivele, principiile
şi modelele europene la specificul fenomenului consumului de
droguri în România.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

1. Istoricul

şi
particularităţile
fenomenului
consumului de droguri în România şi Europa.
2. Principalele instituţii europene, publice şi
private, implicate în domeniul drogurilor.
3. Principalele documente strategice, europene şi
naţionale, care definesc eforturile de prevenire a
fenomenului, asistarea celor care consumă
droguri şi de combatere a traficului.
4. Programe şi campanii europene şi naţionale –
modele de bună practică.

Predarea acestei
discipline se
realizează prin
cursuri si seminarii
(două ore bilunar)
pe durata unui
semestru. Cursul
va asigura
prezentarea
informaţiilor
conform tematicii
elaborate, iar
seminarul va fi
centrat pe aplicații
practice şi întâlniri
cu experţi din
domeniu.

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

1. Construirea unei campanii de sensibilizare a
Predarea acestei
opiniei publice cu privire la persoanele care discipline se
consuma droguri
realizează prin
2. Dezbateri tematice
cursuri si seminarii

Observaţii

Observaţii

(două ore bilunar)
pe durata unui
semestru. Cursul
va asigura
prezentarea
informaţiilor
conform tematicii
elaborate, iar
seminarul va fi
centrat pe aplicații
practice şi întâlniri
cu experţi din
domeniu.
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 practica și cazuistica de specialitate
astfel încât absolvenții să fie pregătiți atât teoretic/epistemic, cât și practic.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Examen

Prezentare PPT

Referate, eseuri, proiecte
Prezentare la seminar
10.5
etc.
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Prezentarea la examenul final de semestru este condiţionată de:
- minimum 4 prezenţe la curs şi 2 prezenţe la seminar
- depununerea și susținerea prezentarii
Data completarii

Semnatura titular curs
Asist. Dr. Marian Ursan

10.3 Pondere
din nota
finală
60%
40%

Semnatura titularului de seminar
Asist. Dr. Marian Ursan

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI
b. Evaluare – mărire de notă

Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Examen

10.2 Metode de evaluare
Prezentare PPT

10.5 Seminar/laborator

Referate, eseuri, proiecte Prezentare la seminar
etc.

10.6 Standard minim de performanţă
- minimum 4 prezenţe la curs şi 2 prezenţe la seminar
- depununerea și susținerea prezentarii
Data completării
Semnătura titularului de curs
Asist. Dr. Marian Ursan

10.3 Pondere din nota
finală
60%

40%

Semnătura titularului de seminar
Asist. Dr. Marian Ursan

c. Evaluare – restanţă

Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de
evaluare
Examen

10.3 Pondere din nota
10.2 Metode de evaluare
finală
Prezentare PPT
60%

Referate, eseuri, proiecte Prezentare la seminar
etc.

40%

10.6 Standard minim de performanţă
- minimum 4 prezenţe la curs şi 2 prezenţe la seminar
- depununerea și susținerea prezentarii
Data completării

Semnătura titularului de curs
Asist. Dr. Marian Ursan

Semnătura titularului de
seminar

Asist. Dr. Marian Ursan

