FISA DISCIPLINEI

1.Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea/Departamentul
1.3 Catedra

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA
SOCIALA
DEPARTAMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA

1.4 Domeniul de studii

ASISTENTA SOCIALA

1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

LICENŢĂ
GRSS

2.Date despre disciplină
Asistenta sociala a grupurilor cu risc
epidemiologic ridicat: hepatite, tuberculoza,
HIV
Prof.univ.dr. Florin Lazăr

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

Prof.univ.dr. Florin Lazăr

I
2.6 Tipul de evaluare
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
săptămână

3

3.4 Total ore din planul de
învăţământ

42

2.7 Regimul disciplinei

Obligatoriu

din care: 3.2 curs

din care: 3.5 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

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

1

6. Competenţele specifice acumulate






Competente
profesionale








Competente
transversale

Cunoasterea si intelegerea specificului asistentei sociale a persoanelor cu risc
epidemiologic ridicat
Cunoastererea si intelegerea implicatiilor sociale ale HIV/SIDA, tuberculoza,
hepatite
Intelegerea conceptelor specifice asistentei sociale a persoanelor cu HIV,
tuberculoza, hepatite
Intelegerea specificului interventiei asistentei sociale
Cunoasterea si intelegerea principalelor tipuri de programe de prevenire in randul
grupurilor vulnerabile
Cunoasterea politicilor sociale adresate persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA,
tuberculoza si hepatite
Cunoasterea si utilizarea tehnicilor de consiliere a persoanelor cu HIV/SIDA,
tuberculoza, hepatite
Cunoasterea de metode si tehnici de reintegrare sociala a persoanelor cu risc
epidemiologic ridicat
Dobandirea de abilitati de interventie in asistenta sociala a persoanelor cu risc
epidemiologic ridicat in vederea integrarii sociale a acestora

Manifestarea unei atitudini pozitive fata de persoanele care traiesc cu HIV/SIDA,
tuberculoza, hepatite.

Abilități de lucru în cadrul echipei multidisciplinare
Formarea capacității de a evalua cazurile sociale și de a lua decizii ca urmare a
procesului de evaluare
Formare și dezvoltare personală și profesională continuă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobandirea de abilitati de interventie in asistenta sociala a persoanelor cu risc
epidemiologic ridicat in vederea integrarii sociale a acestora
Cunoasterea si intelegerea specificului asistentei sociale a persoanelor cu risc
epidemiologic ridicat
7.2 Obiectivele specifice

Cunoastererea si intelegerea implicatiilor sociale ale HIV/SIDA,
tuberculoza, hepatite
Cunoasterea si utilizarea tehnicilor de consiliere a persoanelor cu
HIV/SIDA, tuberculoza, hepatite
Manifestarea unei atitudini pozitive fata de persoanele care traiesc
cu HIV/SIDA, tuberculoza, hepatite
Cunoasterea de metode si tehnici de reintegrare sociala a
persoanelor cu risc epidemiologic ridicat
Cunoasterea si intelegerea principalelor tipuri de programe de
prevenire in randul grupurilor vulnerabile
Cunoasterea politicilor sociale adresate persoanelor care traiesc cu
HIV/SIDA, tuberculoza si hepatite

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Aspecte generale ale fenomenului HIV/SIDA:

Prelegeri,

Observaţii

2

istoric, manifestari, tratament, testare, statistici
prezentari,
Consecinte sociale ale HIV/SIDA - aspecte specifice utilizarea de
(stigma, discriminare, marginalizare)
materiale audioFenomenul HIV/SIDA in Romania – politici si
video
programe
Utilizarea de fise de
Consilierea si integrarea sociala a persoanelor adulte activitate
Vizite de studiu
care traiesc cu HIV/SIDA
Consilierea si integrarea sociala a copiilor si tinerilor Întâlniri cu specialiști
seropozitivi HIV– elemente specifice
Programe de prevenire HIV si hepatite adresate
grupurilor vulnerabile
Programe de asistenta sociala adresate persoanelor
care traiesc cu HIV/SIDA, tuberculoza si hepatite
Aspecte medico-sociale ale tuberculozei
Rolul asistentului social in programele adresate
persoanelor cu risc epidemiologic ridicat
Rolul organizatiilor internationale in domeniul
HIV/SIDA , TBC si hepatite
Drepturile pacientilor
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8. 2 Seminar/laborator
1. Ce stim, ce credem ca stim, ce nu stim despre

Metode de predare

HIV/SIDA?
2. Stigma si discriminarea persoanelor seropozitive

HIV.
3. Exercitii practice: aplicarea unor tipuri si tehnici

de consiliere specifice (pre- si post-testare HIV,
de sustinere, sociala, de grup, de doliu etc.).
4. Asistenta sociala a persoanelor care traiesc cu

HIV/SIDA, tuberculoza, hepatite – studii de caz.

Observaţii

Prezentari,
utilizarea de
materiale audiovideo
Realizarea de
activitati
individuale si de
grup, discutii libere,
exercitii interactive
Vizite de studiu

5. Grupuri vulnerabile – interventii specifice.

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Metodele de predare la curs și seminar sunt orientate spre cunoașterea adecvată a domeniului asistenței sociale, inclusiv
lucrul cu grupurile vulnerabile, continuând cu înțelegerea îndeaproape a realităților sociale, astfel încât absolvenții să
fie pregătiți atât teoretic, cât și practic pentru o mai bună adaptare la cerinţele actuale ale pieţei muncii. Conținuturile
disciplinei sunt în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, UNAIDS, Codul deontologic al
Asistenților Sociali din România, Codul de practică în domeniul HIV/SIDA al NASW, Ghidul de ética al IASSW si
IFSW, contribuind la formarea unei atitudini nediscriminatorii față de grupurile vulnerabile și unei practici care
respectă cerințele etice ale profesiei.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Examen

Examen oral in grup.

10.3 Pondere
din nota finală
50%

4

10.5 Seminar/laborator

50%
Test grila

Prezentare la seminar/test grila

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoasterea minimala a principalelor concepte specifice asistentei sociale a persoanelor cu HIV/SIDA,
tuberculoza, hepatite
Data completarii

Semnatura titular curs

Semnatura titularului de seminar

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

10.3 Pondere din nota finală

10.1 Criterii de evaluare
Examen

10.2 Metode de evaluare
Examen oral in grup.

50%

Test grila

Prezentare la seminar/test grila

50%

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.

Cunoasterea minimala a principalelor concepte specifice asistentei sociale a persoanelor cu
HIV/SIDA, tuberculoza, hepatite
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
Examen oral in grup.

Test grila

Prezentare la seminar/test grila

10.3 Pondere din nota finală
50%

10.5 Seminar/laborator
50%

10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.

Cunoasterea minimala a principalelor concepte specifice asistentei sociale a persoanelor cu
HIV/SIDA, tuberculoza, hepatite
Data completării

Semnătura titularului de curs
.........................

Semnătura titularului de seminar
.........................
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