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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 
1.3 Catedra  Asistenta Socială 
1.4 Domeniul de studii Teologie  
1.5 Ciclul de studii Licentă 
1.6 Programul de studii/Calificarea Teologie Romano-Catolică Asistența socială 
 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei Asistența Socială a Grupurilor de Risc 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Beca Ștefan Cristian 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.Dr.  Beca Ștefan Cristian 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul VI 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei DS/DO 
 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

40 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 10 
Examinări … 
Alte activităţi .................................................. … 
3.7 Total ore studiu individual 100 
3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 140 
3.10 Numărul de credite 5 
 
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  Cursurile se desfasoara online. Cand este posibil se organizeaza intalniri fizice la 

sediul facultății. 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Se vor respecta termenele predării referatelor. Acestea vor fi susținute personal. 

Nu sunt acceptate referatele trimise prin intermediari, care nu pot fi prezentate 
de autorul lor. 
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6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale Asimilarea termenilor și conceptelor de specialitate. 

Înțelegerea modului de organizare și funcționare a instituțiilor de 
asistență socială responsabile de susținerea persoanelor aflate în 
dificultate. 
Cunoașterea atribuțiilor asistentului social în relația cu grupurile 
defavorizate. 
 

Competenţe transversale Dezvoltarea gândirii empatice și de responsabilitate socială. 
Capacitatea de a întelege și de a căuta soluții pentru situațiile de 
risc de marginalizare socială, discriminare sau inegalitate. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea sistemului de instituții, beneficii și servicii dedicate 

persoanelor aflate în situație de risc de marginalizare socială. 
7.2 Obiectivele specifice Cunoaștera bazei legislative. 

Identificarea  principalelor  categorii de instituții din domeniu. 
Întelegerea rolului organizațiilor nonguvernamentale. 
Cunoașterea modului de intervenție a asistențului social. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere. Nevoile umane și riscurile sociale. Expunerea, exemplificarea, 

problematizarea 

 2 ore 

2. Șomajul. Sistemul asigurărilor obligatorii în 
România. 

Expunerea, exemplificarea, 
problematizarea 

 2 ore 

3. Probleme de întegrare a persoanelor fără adăpost. Expunerea, exemplificarea, 
problematizarea 

 2 ore 

4. Combaterea violenței în familie 
Instituții publice cu atribuții specifice 

Expunerea, exemplificarea, 
problematizarea 

 2 ore 

5. Serviciile de probațiune din România. Expunerea, exemplificarea, 
problematizarea 

 2 ore 

6. Asistența socială a refugiaților. Expunerea, exemplificarea, 
problematizarea 

2 ore 

7. Riscurile de marginalizare pentru minorități etnice. Expunerea, exemplificarea, 
problematizarea 

2 ore 

8. Comunitățile LGBT. 
 

Expunerea, exemplificarea, 
problematizarea 

2 ore 

9. Integrarea persoanelor cu dizabilități. Expunerea, exemplificarea, 
problematizarea 

4 ore 

Bibliografie 

Buzducea Doru (coord.), Asistența socială a grupurilor de risc, Polirom, Iași, 2010 
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Buzducea Doru, Aspecte contemporane în asistența socială, Polirom, Iași, 2005 

Neamțu George (coord.), Tratat de asistență socială, Polirom, Iași, 2004 

Preda Marian, Riscuri și inechități sociale în România, Polirom, Iași, 2009 

Prelici Vorel, Barbat Carmen (editori), 2007, Asistența socială în perspectiva integrării europene, Ed. Univ.de 
Vest, Timisoara. 

Tarnovschi Daniela (coord.), Situația romilor în România 2011, Între incluziune socială și migrație. Raport de 
țară, Fundația Soros, 2012 

Banca Mondială, Ce este necesar pentru realizarea incluziunii romilor din România?, Washington,2014 

Legea 292/2011 Legea Asistenței Sociale 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf 
 
 
Lege 76/2002 cu modificările și completările ulterioare- Legea șomaj 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33919 
 
Legea 448/2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210804 
 
 
 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1. Caracteristicile persoanelor și a grupurilor 
vulnerabile. 

Dezbatere 2 ore 

2. Moduri de a combate rezistența la schimbare. Dezbatere  2 ore 
3. Ajutorul de șomaj. Codiții de acordare, durata, 
cuantum. 

Dezbatere  4 ore 

4. Calificarea și recalificarea profesională. Dezbatere  2 ore 
5. Romii : probleme sociale, prejudecăți și integrare. Dezbatere. Studiu de caz.  4 ore 
6. Abordarea persoanelor din comunități LGBT. Dezbatere. Studiu de caz 2 ore 

7. Violența în familie. Studii de caz. Rolul asistentului 
social. 

Dezbatere. Studiu de caz 2 ore 

8. Strategii de integrare în muncă a persoanelor cu 
dizabilități. 

Dezbatere. Studiu de caz 2 ore 

Bibliografie 

Buzducea Doru (coord.), Asistența socială a grupurilor de risc, Polirom, Iași, 2010 

Buzducea Doru, Aspecte contemporane în asistența socială, Polirom, Iași, 2005 

Neamțu George (coord.), Tratat de asistență socială, Polirom, Iași, 2004 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf�
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33919�
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210804�
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Preda Marian, Riscuri și inechități sociale în România, Polirom, Iași, 2009 

Prelici Vorel, Barbat Carmen (editori), 2007, Asistența socială în perspectiva integrării europene, Ed. Univ.de 
Vest, Timisoara. 

 

Tarnovschi Daniela (coord.), Situația romilor în România 2011, Între incluziune socială și migrație. Raport de 
țară, Fundația Soros, 2012 

Banca Mondială, Ce este necesar pentru realizarea incluziunii romilor din România?, Washington,2014 

Legea 292/2011 Legea Asistenței Sociale 
Lege 76/2002 cu modificările și completările ulterioare- Legea șomaj 
Lege 217/2003 cu modificările și completările ulterioare- Lege combatere violența în familie 

 

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

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Insușirea termenilor de 
specialitate. 

Capacitatea de utilizare 
adecvată a noțiunilor. 

Cunoașterea principaleor 
instituții și a rolului acestora. 

Examen 70% 

10.5 Seminar/laborator 

Însușirea noțiunilor prezentate 
anterior. 

Dezvoltarea capacității de 
argumentare. 

Capacitatea de a redacta un 
material științific. 

Prezentare referate. Lucrări de 
seminar 

30% 

 
10.6 Standard minim de performanţă 
Răspuns la minim 50% din intrebările de examen. 
Realizarea a cel puțin jumătate din temele de seminar. 

Data completării 
 
 

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

Semnătura titularului de seminar 
 

......................... 
Data avizării în department 

 
......................... 

Semnătura şefului departament 
 

......................... 
 


