FIŞA DISCIPLINEI
Introducere in probatiune
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
ASISTENTA SOCIALA

2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Introducere in Probatiune

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof. Dr. Ioan Durnescu
Prof. Dr. Ioan Durnescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
III
2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Obligatoriu

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

din care: 3.2 curs

3

2

3.3 seminar/laborator

1

28

3.6 seminar/laborator

14

3.4 Total ore din planul de
învăţământ
42

din care: 3.5 curs

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

0
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

6. Competenţele specifice acumulate

Competente
profesionale

Explicarea şi interpretarea corecta a conceptelor intalnite in domeniul probatiunii.

Competente
transversale

Intelegerea domeniului
Intelegerea principalelor activititati de probatiune.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea și înțelegerea domeniului probatiunii.
Cunoasterea conceptelor de baza.
7.2 Obiectivele specifice
Cunoasterea principalelor atributii si activitati de probatiune.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

1. Ce este și ce nu este probațiunea? Definiții,
forme etc.
2. Istoria probațiunii în România – vestigii ale
probațiunii, centrele experiementale, principalele
legi de organizare.
3. Istoria probațiunii în România – suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, libertatea
supravegheată, munca neremunerată în folosul
comuntății. Principalele activități ale serviciilor de
probațiune în România.
4. Istoria măsurilor și sancțiunilor comunitare în
Europa
5. Sisteme de probațiune în Europa
6. Referatul de evaluare și activitatea consilierului
de probațiune la instață
7. Supravegherea

infractorilor.

Proceduri,

legitimitate și măsuri în caz de nerespectare a
condițiilor de supraveghere (compliance).
8. Forme de asistență și consiliere. Proceduri.
Metode (construirea relației de lucru cu clienții
involuntari).
9. Forme

de

asistență

și

consiliere.

Metode

și

consiliere.

Metode

(interviul, consilierea)
10. Forme

de

asistență

(Interviul motivațional, rezolvarea de probleme,
modelarea prosocială) – 2 cursuri
11. Persoanele

supravegheate.

Cine

sunt

ele?

Metode de învăţare
activă
(expunere didactică,
dezbatere)

Observaţii

Vocea beneficiarilor.
12. Evaluarea cursului și pregătirea pentru examen.
BIBLIOGRAFIE

Canton, R. și Schiaucu, V. (2008) Manual de probațiune, București: EuroStandard,
Durnescu, I. (2009) Asistența socială în penitenciar. Iași: POLIROM
Durnescu, I (2010) ‘Serviciile de probațiune în România’. In Doru Buzducea (Coord.) Asistența
Socială a Grupurilor de Risc. Iași: Iași.
Durnescu, I. (Coord.)(2011) Probatiune: Teorii, legislatie si practica. Iași: POLIROM
Gelsthorpe, L. și Morgan, R. (eds) Handbook of Probation. Cullompton: Willan
van Kalmthout, A.M. și Durnescu, I. (edit si co-autor)(2008) Probation in Europe. Nijmegen: Wolf
Legal Publishers.
8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

1. Definitii si clarificari conceptuale

Metode de stimulare,
dezbatere,
brainstorming, studii de
caz, joc de rol

2. Referatul de evaluare

Metode de stimulare,
dezbatere,
brainstorming, studii de
caz, joc de rol

3. Supravegherea – 2 seminarii

Metode de stimulare,
dezbatere,
brainstorming, studii de
caz, joc de rol

4. Asistenta – 2 seminarii

Metode de stimulare,
dezbatere,
brainstorming, studii de
caz, joc de rol

Observaţii

Bibliografie

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Metoda de predare, atat la curs cat si la seminar, este orientate spre practicasi cazuistica de specialitate astfel incat
absolventii sa fie pregatiti atat theoretic/epistemic, cat si practic.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Examen

Lucrare scrisă

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

Data completarii

Semnatura titular curs

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

Semnatura titularului de seminar

PROGRAMA ANALITICĂ

Introducere in probatiune
Titular: Prof. Dr. Ioan Durnescu
Număr credite

5

Număr de ore pe săptămână

2+1

Licenta, An III
Semestrul I

Condiţii obligatorii de participare:

- participare la cursuri şi seminarii

Obiective generale ale cursului:

Familiarizarea studenților cu principalele concepte specifice domeniului probațiunii. Insusirea
unor cunostinte despre sistemul de probatiuen din Romania si despre principalele metode de
lucru cu infractorii.

Obiective specifice ale cursului:
Familiarizarea cu principalele concepte de probațiune.
Insusirea cunostintelor de baza despre sistemul de probatiune din Romania.

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs:
Cursul va fi conceput ca un dialog între studenţi şi profesor în vederea unei participări active a studentului
pe parcursul predării. Cursul va utliza metode de predare şi discuţii tematice în vederea implicării directe a
studenţilor în procesul didactic.

Evaluarea studenţilor
-Examen scris la sfarsitul cursului (evaluare sumativa).

Tematica cursului si seminarului

Cursuri:
13. Ce este și ce nu este probațiunea? Definiții, forme etc.
14. Istoria probațiunii în România – vestigii ale probațiunii, centrele experiementale, principalele legi
de organizare.
15. Istoria probațiunii în România – suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, libertatea
supravegheată, munca neremunerată în folosul comuntății. Principalele activități ale serviciilor de
probațiune în România.
16. Istoria măsurilor și sancțiunilor comunitare în Europa
17. Sisteme de probațiune în Europa
18. Referatul de evaluare și activitatea consilierului de probațiune la instață
19. Supravegherea infractorilor. Proceduri, legitimitate și măsuri în caz de nerespectare a condițiilor
de supraveghere (compliance).
20. Forme de asistență și consiliere. Proceduri. Metode (construirea relației de lucru cu clienții
involuntari).
21. Forme de asistență și consiliere. Metode (interviul, consilierea)
22. Forme de asistență și consiliere. Metode (Interviul motivațional, rezolvarea de probleme,
modelarea prosocială)
23. Persoanele supravegheate. Cine sunt ele? Vocea beneficiarilor.
24. Evaluarea cursului și pregătirea pentru examen.

Seminarii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ce este probatiunea?
Probatiunea in Europa
Clientii involuntari
Interviul motivational
Modelarea prosociala
Rezolvarea de problem

Bibliografie curs si seminarii:
Canton, R. și Schiaucu, V. (2008) Manual de probațiune, București: EuroStandard,
van Kalmthout, A.M. și Durnescu, I. (edit si co-autor)(2008) Probation in Europe. Nijmegen:
Wolf Legal Publishers.
Durnescu, I. (2009) Asistența socială în penitenciar. Iași: POLIROM
Durnescu, I (2010) ‘Serviciile de probațiune în România’. In Doru Buzducea (Coord.)
Asistența Socială a Grupurilor de Risc. Iași: Iași.

Durnescu, I. (Coord.)(2011) Probatiune: Teorii, legislatie si practica. Iași: POLIROM
Gelsthorpe, L. și Morgan, R. (eds) Handbook of Probation. Cullompton: Willan.

Bibliografie minimală indicată

Nr.

Lucrarea

Editura

crt.

Anul
apariţiei

Paginaţia

Competenţe
specifice
realizate

1.

Canton, R. și Schiaucu, V. (2008)
Manual de probațiune

EuroStanda
rd

2008

integral

Istroria probatiunii
in Romania.
Supravegherea si
asistenta in
domeniul
probatiunii.

2.

Durnescu, I. (2011) (Edit)
Probatiunea. Teorii,
Legislație si Practică

POLIROM

2011

integral

Teorii și tehnci de
intervenție

