FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

1.2 Facultatea

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

1.3 Departamentul

Teologie și studii socio-religioase

1.4 Domeniul de studii

Teologie

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENȚA SOCIALĂ A BISERICII

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

INCLUZIUNEA SOCIO-RELIGIOASĂ A RROMILOR

2.2 Titularul activităților de curs

Conf. univ. dr. Wilhelm Tauwinkl

2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu

2

Conf. univ. dr. Wilhelm Tauwinkl

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

ES

2.7 Regimul disciplinei Ob

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

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învățământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuția fondului de timp

ORE

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

50

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren

50

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

58

Tutoriat

—

Examinări

4

Alte activități ..................................................

…

3.7 Total ore studiu individual

158

3.8 Total ore din planul de învățământ

42

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7)

200

3.10 Numărul de credite

8

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

—

4.2 de competențe

—

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului





frecvența on-line obligatorie



posibilitatea utilizării aplicațiilor Google Meet și/sau Microsoft Teams, pe
calculatorul personal, telefon sau tabletă

dispunerea de materialele distribuite la cursurile precedente
activarea de către studenți a adreselor e-mail instituționale
(de forma prenume.nume@s.unibuc.ro), pentru a putea a avea acces la platforma de învățare on-line a UB

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului




frecvența on-line obligatorie



posibilitatea utilizării aplicațiilor Google Meet și/sau Microsoft Teams, pe
calculatorul personal, telefon sau tabletă

activarea de către studenți a adreselor e-mail instituționale
(de forma prenume.nume@s.unibuc.ro), pentru a putea a avea acces la platforma de învățare on-line a UB

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale






Competențe transversale




capacitatea de a oferi asistență socială și spirituală eficace și adecvată comunităților de
rromi
abilitatea de a adapta principiile asistenței sociale și spirituale la realitatea concretă a
comunităților de rromi, insistând pe promovarea umană inspirată de valorile creștine
deprinderea de a acționa în vederea sensibilizării autorităților laice și ecleziastice față
de problemele rromilor
abilitatea de a acționa în vederea păstrării unității și identității rromilor, fără a se pierde
legătura cu comunitatea majoritară și cu Biserica
viziunea de ansamblu asupra realității complexe și variate a vieții comunităților de rromi și a minorităților în general
capacitatea de a promova o spiritualitate și o atitudine a comuniunii, ce promovează
buna înțelegere între comunități de culturi diferite

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei



Familiarizarea studenților cu problematicile referitoare la incluziunea rromilor

7.2 Obiectivele specifice



Cunoașterea, în linii mari, a istoriei rromilor, a culturii și mentalității specifice, ca realitate ce-i interpelează pe cei din jur
integrarea grijii pastorale față de rromi în caracterul universal al Bisericii, ținând seama de condiția de „călător“ în această lume a oricărui om
aplicarea principiilor evanghelizării prin inculturare și înțelegerea necesității purificării
și împlinirii creștine a culturii rrome, în contextul interacțiunii culturale
cunoașterea drepturilor umane și cetățenești ale rromilor, ținând seama de unitatea neamului omenesc, de particularitățile minorității rromilor printre alte minorități și identificându-se căile de dezvoltare integrală din perspectivă creștină
familiarizarea cu aspectele specifice ale pastorației și asistenței sociale a comunităților
de rromi: abordări, comunicare, provocări, dialog interconfesional
cunoașterea structurilor laice și ecleziastice competente în domeniu și a modului de colaborare cu acestea în vederea soluționării unor probleme







8. Conținuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observații

Introducere

1 prelegere

Marginalizarea rromilor ca efect al ignoranței

2 prelegeri

Interesul Bisericii față de chestiunea rromilor

1 prelegere

Inculturarea Evangheliei în cultura rromă
Promovarea umană a rromilor prin evanghelizare

Prelegere interactivă în sistem videoconferință
(Google Meet și/sau MS Teams)

2 prelegeri
2 prelegeri

Aspecte specifice ale activității pastorale în favoarea rromilor

2 prelegeri

Organizarea activității pastorale în comunități de rromi

2 prelegeri

Recapitulare și concluzii

1 prelegere
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8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observații

Introducere în tematica seminarului; distribuirea temelor

1 seminar

Suferința, discriminarea și persecuția populației de rromi

1 seminar

Migrația rromilor est-europeni spre țările dezvoltate din vest

1 seminar

Particularități ale concepției despre viață a rromilor
Probleme ale căsătoriilor mixte dintre rromi și gaзe
Dependența de Providență a itineranților
Responsabilitatea față de educația copiilor rromi

1 seminar
Prezentare orală
a unor studii de caz
de către studenți;
dezbatere în cadrul unor videoconferințe on-line
(utilizând Google Meet și/sau MS Teams)

1 seminar
1 seminar
1 seminar

Purificarea creștină a culturii rrome: familia și munca

1 seminar

Promovarea drepturilor umane și cetățenești ale rromilor

1 seminar

Comunicarea cu rromii în activitatea pastorală

1 seminar

De la superstiții la credința creștină

1 seminar

Colocviu final de evaluare

1 seminar

Bibliografie: v. mai sus, bibliografia pentru curs.
Pentru subiectele dezbătute în presă, a se consulta presa tipărită și cea on-line.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei, metoda de predare și competențele acumulate sunt în acord cu directivele ecleziastice în domeniu, în special cu
cele ale Conciliului Vatican II și ale Consiliului Pontifical pentru Pastorala Migranților și a Itineranților.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs







10.5 Seminar/
laborator

 modul de identificare a cazurilor ce au nevoie de rezolvare specifică prin legislație, intervenție de asistență socială, consiliere socială sau spirituală
 modul de găsire a soluției în astfel de cazuri
 rigoarea redactării studiului de caz în situația de mai sus
 capacitatea de expunere orală a studiului de caz și de a răspunde la întrebări
 participarea activă pe parcursul seminarului

cunoașterea ansamblului de tematici ale cursului
stabilirea de conexiuni între diferitele teme specifice
utilizarea corectă a terminologiei de specialitate
corelarea cunoștințelor dobândite cu cele din domenii înrudite
participarea activă în cadrul cursului

10.2 Metode
de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Examen
on-line

50 %

Colocviu
on-line

50 %

10.6 Standard minim de performanță
Cunoașterea în linii mari a tuturor tematicilor cursurilor și utilizarea corectă a terminologiei;
în cazul seminarului, identificarea corectă a unui caz și găsirea unui soluții satisfăcătoare.

Data completării
21 iulie 2020

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

