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
1.6 Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină

Master
Master de probațiune

2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
2.4 2019-2020
II
2.5 Semestrul

Modele de practică
Lector asoc. dr. Gabriel OANCEA

I

2.6 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
din care: 3.2 curs
săptămână
2
3.4 Total ore din planul de
învăţământ
28
din care: 3.5 curs

E

2.7 Regimul disciplinei

2

3.3 seminar/laborator

28

3.6 seminar/laborator

Obligatoriu

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

40

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

30

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

30

Tutoriat

10

Examinări

ore

2

Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual

35
147

3.9 Total ore pe semestru

175

3.10 Numărul de credite

7

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)
Nu este cazul
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
Sală de curs cu acces la internet, dotată cu laptop, videoproiector și flipchart /tablă
cursului
5.2. de desfășurare a
Nu este cazul
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate
Competente
profesionale
Competente
transversale

Cunoașterea modului în care este realizată activitatea de reintegrare socială a persoanelor aflate în conflict cu
legea penală în practica de probațiune și penitenciară

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea masteranzilor cu privire la fundamentele teoretice și practice care stau la
baza activității de reintegrare socială a persoanelor aflate în conflict cu legea penală
7.2 Obiectivele specifice
1. Înțelegerea de către masteranzi a modului cum sunt integrate în practica corecțională
o serie de concepte teoretice precum paradigma desistării, interviul motivațional;
2. Familiarizarea masteranzilor cu specificul programelor de reintegrare socială a
persoanelor aflate în conflict cu legea penală;
3. Dezvoltarea capacității de analiză critică în raport cu modul în care se desfășoară
procesul de reintegrare socială;
8. Conţinuturi
8. 1 Curs
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metode de predare
Aspecte introductive cu privire la evoluția metodelor de
reintegrare socială a persoanelor aflate în conflict cu legea
penală;
Paradigma desistării;
Interviul motivațional;
Modelul vieții bune (Good life model);
Abordări cognitiv comportamentale în probațiune;
Tehnologia și reintegrarea socială a infractorilor
Programe structurate de reintegrare socială în practica
serviciilor de probațiune;
Control și asistare sau control vs. asistare în practica de
probațiune

Observaţii

Metode de învățare activă
(expunere didactică,
dezbateri, participarea
unor profesioniști din
sfera serviciilor
corecționale)

9.

Specificul activității de reintegrare socială în practica
penitenciară;
10. Intervenții specifice în vederea reintegrării sociale în ceea
ce privește persoanele dependente de substanțe și cele cu
probleme de sănătate mentală;
11. Specificul intervenției în ceea ce privește integrarea socială
a foștilor deținuți;
12. Importanța colaborării interinstituționale în reabilitarea
persoanelor aflate în conflict cu legea penală;
8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Nu este cazul

Observaţii

Nu este cazul

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Tematicile vor fi abordate preponderent din perspectiva activității practice a modului în care este desfășurată activitatea de
reintegrare socială a persoanelor aflate în conflict cu legea penală în cadrul sistemului de probațiune și cel penitenciar. De
asemenea, se are în vedere invitarea unor practicieni din aceste domenii pentru a furniza masteranzilor informații cu privire la
specificul practicilor în materia reabilitării.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Examen

Lucrare scrisă

10.3 Pondere
din nota finală
100%

10.5 Seminar/laborator

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la minim 50% din activitățile didactice și însușirea conceptelor de bază

Data completarii

Semnatura titular curs

Semnatura titularului de

seminar

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

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Examen

Nu este cazul

10.2 Metode de evaluare
Lucrare scrisă

10.3 Pondere din nota finală
100
%
Nu
este
cazul

Nu este cazul

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
Examen

10.2 Metode de evaluare
Lucrare scrisă

10.3 Pondere din nota finală
100%

Nu este cazul

Nu
este
cazul

10.5 Seminar/laborator
Nu este cazul
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
.........................

