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

LICENŢĂ
PROBATIUNE

2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Asistența socială a delincvenților

2.2 Titularul activităţilor de curs

Theodora Ene

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

Gabriel Oancea

1
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

ore
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
3.7 Total ore studiu individual

33

3.9 Total ore pe semestru

75

3.10 Numărul de credite

3

0

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
Access la echipamente multimedia și Internet
cursului
5.2. de desfășurare a
Acces la echipamente multimedia și Internet
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate
Competente
profesionale
Competente
transversal

Dobândirea de către studenți a unui nivel de competență necesar personalului care lucrează în
instituții corecționale
Abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă, respectarea şi dezvoltarea valorilor
şi eticii profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea, înţelegerea, explicarea, interpretarea şi aplicarea principalelor
strategii pe care asistenţii sociali le utilizează în reabilitarea persoanelor
delincvente
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor concepte utilizate în procesul de
reabilitare
Cunoaşterea şi înţelegerea rolului asistentului social în sistemul de justiţie
penală
Explicarea şi interpretarea funcţiilor sistemelor sociale responsabile cu
reabilitarea persoanelor delincvente
8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Modul I-II. Noţiuni introductive privind devianţa şi delincvenţa
Modul III. Sisteme sociale responsabile cu reabilitarea
persoanelor care au comis infracţiuni
Modul IV-VI Pregătirea persoanei delincvente pentru liberare
Modul VII-VIII Metode de lucru cu persoanele delincvente
Modul IX Realități în sistemul penitenciar românesc

8. 2 Seminar/laborator
1.

Noţiunile de devianţă, delincvenţă, infracţionalitate:
dezbatere, exemplificări, puncte de vedere

2.

Corelaţia sancţiune – infracţiune: discuţii pe marginea
principiului proporţionalităţii

3.

Analiza funcţiilor pedepsei cu închisoarea

4.

Evaluarea riscului de recidiva

5.

Modelarea psiho-socială, interviu: jocuri de rol,
discuţii

6.

Compatibilitatea valorică între asistenţa socială şi
justiţia penală: dezbatere, clarificarea rolului
asistentului social în reabilitarea persoanelor
delincvente, conflicte de rol

Observaţii

Prezentări
Dezbateri
Vizionare documentare

Metode de predare

Observaţii

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
.
Actualizarea informațiilor anual, dezbateri cu profesioniști care lucrează în domeniu pe teme specifice cursului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs
Prezență
Lucrare finală

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Număr prezențe la curs
Utilizarea
corectă
a
conceptelor
Calitatea argumentelor
Viabilitatea
soluției
prezentate

Cuantificarea prezențelor
Lucrare individual scrisă

Max 20%
Max 40%

Respectarea cerințelor

Max 40%

10.5
Seminar/laborator
Exerciții
Dezbateri
Lucru în echipă

10.6 Standard minim de performanţă
 Participarea la cel puțin două exerciții de seminar și realizarea lucrării finale conform cerințelor stabilite.

Data completarii

Semnatura titular curs

Semnatura titularului de seminar

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

10.1 Criterii de evaluare

Utilizarea corectă a
conceptelor
Calitatea argumentelor
Viabilitatea soluției
prezentate
Respectarea cerințelor
transmise anterior

10.2 Metode de evaluare
Lucrare finală individuală

10.3 Pondere din nota
finală
60%

Prezentare la curs

10.5 Seminar/laborator

Exerciții, eseuri, proiecte

Prezentare la seminar

40%

Exerciții
10.6 Standard minim de performanţă
Realizarea lucrării finale și a douoă dintre temele realizate la seminar.
Data completării
Semnătura titularului de curs

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

c. Evaluare – restanţă
Tip activitate
10.4 Curs
Lucrare finală
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Respectarea ceirnțelor
Utilizarea conceptelor și
argumentelor
Calitatea soluției

10.2 Metode de evaluare
Lucrare individuală
Prezentare la curs

Referate, eseuri, proiecte etc.

Prezentare la seminar

10.3 Pondere din nota finală
60%

40%

10.6 Standard minim de performanţă
Realizarea lucrării individuale și refacerea a două exerciții de seminar.
Data completării
Semnătura titularului de curs
.........................

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

