
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  

1.4 Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea TEOLOGIE – ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Daniela-Ionela MARE 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Daniela-Ionela Mare 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare oral 2.7 Regimul disciplinei O 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 7 

Examinări  

Alte activităţi ..................................................  

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  nu e cazul 

4.2 de competenţe  nu e cazul 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului sala de clasă, material audio-video, publicații 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului sala de clasă, material audio-video, publicații 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale C1. Definirea conceptelor, teoriilor și a metodelor de diagnoză și intervenție în 
vederea reducerii riscurilor sociale. 
C2. Utilizarea cunoștințelor de bază în explicarea și interpretarea riscurilor 
sociale de la nivel comunitar. 
C3. Elaborarea unor strategii și scenarii alternative de interpretare a realităților și 
problematicilor sociale.  

Competenţe transversale CT1. Abordarea obiectivă și argumentată atât teoretic, cât și practic, a unor 
situații-problemă în vederea soluționării eficiente a acestora cu respectarea 
valorilor și principiilor specifice asistenței sociale. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa transdisciplinară pe 



diverse paliere ierarhice la nivel intra- și interorganizațional. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea 
resurselor și modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul 
inserției și adaptării la cerințele pieței muncii. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei D1. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor 
variate tipuri de concepte, situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 
D2. Utilizarea adecvata de criterii și metode standard de evaluare pentru a 
aprecia calitatea, meritele și limitele unor procese, programme, proiecte, 
concepte, metode și teorii. 

7.2 Obiectivele specifice La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 
- Identifce fenomenele sociale 
- Cunoască cauzele fenomenelor sociale studiate 
- Descrie manifestările fenomenelor studiate 
- Cunoască diferite perspective teoretice 
- Utilizeze conceptele fundamentale ale sociologiei 
- Analizeze fenomenele sociale din perspective diferite. 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare 

8.1. Importanța ideii de comunitate în istoria gândirii 
8.2. Definirea comunității 
8.3. Comunitatea Morgana 
8.4. Forme pseudo-comunitare de asociere 
8.5. Mobilitatea intercomunitară 
8.6. Tipologii ale comunităților 
8.7. Dinamică socială 
8.8. „Autopsia” comunității 
8.9. Comunitarismul sau : Comunitatea a murit ! Trăiască comunitatea ! 
8.10. Intermezzo istoric 
8.11. Situația noastră în lume 
8.12. Noi (și nu numai) despre noi 
8.13. Proiecte în reconstrucția spiritului comunitar în spațiul românesc 
8.14. Imposibila comunitate ? 

 
Descrierea 
Expunerea problematizată 
Explicația 
Conversația reproductivă  
Conversația euristică  

Bibliografie 
Lazăr Vlăsceanu (coord.), Sociologie, Polirom, Iași, 2011 

Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993 

Raymond Boudon (coord.), Tratat de sociologie, Humanitas, București, 2006 

Anthony Giddens,Sociologie, BIC ALL, București, 2001 

Anton Golopenția, Opere complete. Vol. I. Sociologie, Editura Enciclopedică, București, 2002 

Tudor Pitulac, Sociologia comunității, Institutul European, Iași, 2009 

Alvin Toffler, Șocul viitorului, Editura Politică, București, 1973 

Alvin și Heidi Toffler, Șocul viitorului. Al treilea val. Puterea în mișcare, Război – anti-război 

Arnold Toynbee, Orașele în mișcare, Editura Politică, București, 1979. 

file:///F:/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor/Dictionar_de_Sociologie_Gilles_Ferreol,%20pdf.pdf 

file:///F:/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor,%20Practica_dezvoltarii_comunitare_2007,%20Dumitru%20Sandu.pdf 

file:///F:/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor.pdf 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare 

8.1. Importanța ideii de comunitate în istoria gândirii 
8.2. Definirea comunității 
8.3. Comunitatea Morgana 
8.4. Forme pseudo-comunitare de asociere 
8.5. Mobilitatea intercomunitară 
8.6. Tipologii ale comunităților 
8.7. Dinamică socială 
8.8. „Autopsia” comunității 
8.9. Comunitarismul sau : Comunitatea a murit ! Trăiască comunitatea ! 

Expunerea 
problematizată discuţia 
observaţia dirijată 
observaţia 
independentă  
explicaţia 

file:///F:/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor/Dictionar_de_Sociologie_Gilles_Ferreol,%20pdf.pdf
file:///F:/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor,%20Practica_dezvoltarii_comunitare_2007,%20Dumitru%20Sandu.pdf
file:///F:/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor/Sociologie,%20Dezvoltarea%20comunitatilor.pdf


8.10. Intermezzo istoric 
8.11. Situația noastră în lume 
8.12. Noi (și nu numai) despre noi 
8.13. Proiecte în reconstrucția spiritului comunitar în spațiul românesc 
8.14. Imposibila comunitate ? 

Bibliografie 
 
Lazăr Vlăsceanu (coord.), Sociologie, Polirom, Iași, 2011 

Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993 

Raymond Boudon (coord.), Tratat de sociologie, Humanitas, București, 2006 

Anthony Giddens,Sociologie, BIC ALL, București, 2001 

Anton Golopenția, Opere complete. Vol. I. Sociologie, Editura Enciclopedică, București, 2002 

Tudor Pitulac, Sociologia comunității, Institutul European, Iași, 2009 

Alvin Toffler, Șocul viitorului, Editura Politică, București, 1973 

Alvin și Heidi Toffler, Șocul viitorului. Al treilea val. Puterea în mișcare, Război – anti-război 

Arnold Toynbee, Orașele în mișcare, Editura Politică, București, 1979. 
1. http://s9.ro/iml  
2. http://s9.ro/imm 
3. http://s9.ro/imn 
4. http://s9.ro/imo 
5. http://s9.ro/imp 
6. http://s9.ro/imq 
7. http://s9.ro/imr 
8. http://s9.ro/ims 
9. http://s9.ro/imt 

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

 Disciplina „Dezvoltarea comunităților”  răspunde nevoii instituțiilor care implică o analiză și o cunoaștere adecvată a realității 
sociale în vederea interpretării fenomenelor existente și formulării de predicții și soluții la problematicile semnalate. 

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 
Rezolvarea subiectelor la 
examen 

Examen scris 75% 

10.5 Seminar/laborator 

Prezența activă la seminarii 
Elaborarea și susținerea unor 
proiecte de seminar. 
 
Absolvirea cursului este 
condiționată de participarea la 
minimum 50%+1 din seminariile 
desfășurate. 
 

Înregistrarea prezențelor 
Evaluarea și prezentarea 
proiectelor 

25% 

 

10.6 Standard minim de performanţă:  
 

Elaborarea unei analize sintetice, folosind limbajul de specialitate și teoriile aferente, a unui fapt social din sfera social. 
Realizarea unor studii de caz ale unor fenomene sociale concrete. 

Data completării 
 
 

Semnătura titularului de curs 
lect. Dr. Daniela-Ionela Mare 

Semnătura titularului de seminar 
Lect. Dr. Daniela-Ionela Mare 

 

Data avizării în departament 
 

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

Semnătura şefului departament 
 

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

 

 

http://s9.ro/imm
http://s9.ro/imn
http://s9.ro/imo
http://s9.ro/imp
http://s9.ro/imq
http://s9.ro/imr
http://s9.ro/ims

