UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
FIŞA DISCIPLINEI
Asistenţa socială a şomerilor

Denumirea
disciplinei
Anul de studiu III
Semestrul II
Tipul de evaluare finală **EsS
2019-2020
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As- Ob
Numărul de credite
asociată, Op-opţională)
Total ore din planul
42 Total ore
108
Total ore pe semestru
de învăţământ
studiu
individual
Titularul
Conf. Dr. Cace Corina
disciplinei

E
5
125

Sociologie şi asistenţă socială
Facultatea
Catedra

Asistenţă socială

Domeniul

Asistenţă socială

Specializarea GRSS

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)




Explicarea conceptelor, teoriilor si a metodelor de diagnoză legate de piaţa forţei de
muncă (C1.1);
Identificarea si descrierea metodologiei si a procedurilor de elaborare a politicilor si
programelor sociale destinate şomerilor ( C2.1.);
Abilităţi de comunicare şi formare profesională ( C2.2.);



Implementarea politicilor si programelor sociale prin dezvoltarea si aplicarea de
proceduri si metodologii specifice ( C2.3);



Utilizarea diagnozei sociale in raport cu accesul pe piaţa muncii( C2.4.);



Elaborarea de planuri individuale /grupale de accesare a locurilor de muncă disponibile
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( C5.5);


Proiectarea si dezvoltarea unui sistem eficient de asistenta sociala, fundamentat pe o
diagnoza sociala corecta.
1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a
noţiunilor specifice disciplinei)
25 %
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
25 %
3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
40 %
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui
sistem de valori culturale morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a
propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională
şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte
persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
10 %

2

Conţinut
În vederea realizării obiectivului general, structurarea programei permite:


Explicarea politicilor sociale şi sectoriale specifice asistenţei sociale a
şomerilor;



Înţelegerea şi analiza legislaţiei din domeniul pieţei forţei de muncă;



Comprehensiunea măsurilor active pentru stimularea ocupării forţei de
muncă la nivel sectorial, naţional şi internaţional ;



Evaluarea bunelor practice de
european;



Cunoaşterea potenţialului de ocupare al firmelor româneşti. Prezent şi
perspective;



Promovarea şi diseminarea, la nivel social, a politicilor active destinate
ocupării omerilor;



Abordarea unor modalităţi inovative privivnd
respective înfiinţarea unor afaceri pe cont propriu.

protecţie socială a şomerilor la nivel

ocuparea

şomerilor,

Strategii didactice









Cursul, în format electronic şi printat, este elaborat. Cursul cuprinde
bibliografia recomandată;
Fiecare student, la fiecare curs, va primi electronic schema cursului şi
bibliografia;
Se vor folosi studiile de caz pentru însuşirea rapidă a conceptelor şi
practicilor implicate în domeniul asistenţei sociale a şomerilor;
Se intenţionează dezvoltarea unui parteneriat între serviciul public de
ocupare şi catedră, care să permită accesul studenţilor şi participarea la
activităţile specifice privind asistenţa socială a şomerilor;
La fiecare seminar se vor prezenta referate, studii de caz, microrecenzii
ale unor lucrări consultate, puncte de vedere;
Studenţii vor fi permanent implicaţi în comunicarea din cadrul cursurilor şi
seminariilor, în vederea dezvoltării competenţelor din domeniul resurselor
umane;
Aplicaţiile practice iniţiate şi dezvoltate vizează furnizarea abilităţilor de
înţelegere de către studenţi a pieţei forţei de muncă;
Cursul se va actualiza ori de câte ori legislaţia specifică se modifică.
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