
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Stiințe Economice și Socio Umane 

1.3 Departamentul Științe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

 
Lice

nţă  

 

 
Lice

nţă  
 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Protecție socială și securitate socială SOC2116/SOC3112 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect.univ. Dr. Belényi Emese-Hajnalka 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Lect.univ. Dr. Belényi Emese-Hajnalka 

2.4 Anul de studiu II sau III 

2.5 Semestrul I 

2.6 Tipul de evaluare VP 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină de specialitate opțională 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 28 

3.8 Total ore pesemestru 56 

3.9 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 Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

Cunoașterea aprofundată a sistemului de asistență socială 

Aplicarea metodelor de asistență socială în elaborarea studiului de caz 

Dezvoltarea abilității de a gândi strategic în sfera socială 

Competenţe 
transversale 

Aplicarea standardelor profesionale de evaluare 

Acţionarea conform eticii profesionale şi pledarea pentru o integritate 

etică  

Abordarea empatică şi respectuoasă a clienţilor, factorilor de răspundere, 

participanţilor în programul de asistență socială 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obţinerea cunoştinţelor necesare în munca de asistent social despre sistemul 

social actual european şi românesc 

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea cunoştinţelor despre legislaţia socială; 

 Prezentarea diferitelor tipuri de instituţii sociale; 

Prezentarea Ordonanţei cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

Cunoaşterea serviciilor sociale. 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Protecţia socială – introducere, clarificarea noțiunii 

Exemple, modele în general. Familiarizarea 

studențiilor cu sursele și bibliografia temei elaborate 

Expunere interactivă, 

Conversație 

2 ore 

Modele de protecţie socială; Sistemul serviciilor 

sociale în în Uniunea Europeană și în România, Cadrul 

instituţional şi legislativ 

Expunere interactivă 

Conversație 

2 ore 

Date  statistice privind  protecţia socială, obiectivele 

ESSPROS 

Expunere interactivă 

Conversație 

2 ore 

Strategii anti-sărăcie, excluziune - incluziune, 

marginalizare 

 

Expunere interactivă 

Conversație 

2 ore 

Asigurări sociale; Serviciile  de sănătate Expunere interactivă 

Conversație 

2 ore 

Ocrotirea diferitelor categorii de vârstă  Expunere interactivă 

Conversație 

2 ore 

Asistenţa socială română contemporană: cerințe, 

provocări, dificultăți 

Expunere interactivă 

Conversație 

2 ore 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Referate: Prezentarea instituţiilor sociale, cadrului 

legislativ( power point) 

dezbatere, clarificare 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

2 ore 



Situaţia grupelor sociale ignorate ( rromi, familii 

monoparentale, copii abuzate, prevenirea 

criminalităţii, etc); 

dezbatere, clarificare 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

4 ore 

Asistenţa socială a familiilor cu mai mulţi copii ( 

studiu de caz),Consilierea şomerilor ( studiu de caz) 

 

dezbatere, clarificare 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

4 ore 

Elaborarea unui proiect, bazată pe situaţia actuală, 

necesităţile prezentului a ocupării forţei de muncă, cu 

scopul de a îmbunătăţii situaţia şomerilor, a 

persoanelor aflaţi în dificultate 

 

dezbatere, clarificare 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

4 ore 

Bibliografie 
 

 Doru Buzducea:  Sisteme moderne de asistenţă socială, Polirom, Iaşi, 2009 

 Doru Buzducea : Asistența socială a grupurilor de risc, Polirom, Iaşi, 2010 

 F. Paşa, L. M. Paşa: Cadrul juridic şi organizatoric al asistenţei sociale în România, Ed. 

Polirom , Iaşi 2oo3 

 N. Neamţu: Managementul serviciilor de asistenţă socială, Ed. Motiv, Cluj- Napoca 2oo1 

 Alois Ghreţu: Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială. Ghid practic 

Polirom, Iaşi 2oo3 

 Zamfir, coord.: Politici sociale în România- Ed. Expert, Bucureşti 1999, 

  Elena Zamfir, Ilie Bădescu Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Ed. Expert, 

Bucureşti 2000 

 Szilágyi- Flóra- Bernáth: Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági 

integráció, Partium Kiadó, Nagyvárad, 2009 

 Kovács Réka ( szerk.): Egymást segítve hogyan segíthetünk? Etőforrás- együttműködés- 

eredmény, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2010 

 A szociális védelem integrált európai statisztikai rendszere, Módszerti kézikönyv, KSH, 2oo4 

In: http://mek.oszk.hu/08400/08421/08421.pdf 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu planul de învățământ.  

 
 
 
 
 
 
 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs corectitudinea şi  

completitudinea 

cunoştinţelor; 

- gradul de asimilare a  

limbajului de 

specialitate; 

Test grilă 

 

50% 



10.5 Seminar Activitate la seminar Elaborarea prezentare, 

referat Participare activă 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoașterea sistemului de protecție socială. Nota min 5 ( cinci) 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

…9.09.2015……… 
 

……………………………….        
         ……………………………… 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


