
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 Politici sociale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daniela-Ionela Mare 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Daniela-Ionela Mare 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

4 din care: curs 2   seminar 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

40 din care: 3 curs 20 3.6 seminar 20 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi .................................................. 5 

3.7 Total ore studiu individual 85 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului Sala de curs, laptop, videoproiector, conexiune la internet, tablă 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sala de curs, laptop, videoproiector, conexiune la internet, tablă 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale C3 Diagnoza problemelor sociale/sociologice și analiza, aplicarea de politici 
publice și sociale 
C4 Identificarea, analiza (explicarea) și soluționarea de probleme și conflicte 
sociale în organizații și comunități  
C5 Consiliere profesională și de integrare socială 

Competenţe transversale  

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



7.1 Obiectivul general al disciplinei Să cunoască sistemul actual de protecție socială cu posibilitățile și limitele sale. 

7.2 Obiectivele specifice Să permită înțelegerea și analiza preocupărilor privind protecția socială din 
partea conducătorilor sistemelor sociale. 
Să poată compara sistemele de protecție socială din „țările bunăstrării” pentru a 
repera experiențele transferabile. 
Să poată înțelege, monitoriza și evalua politici sociale și strategii de dezvoltare 
socială (politici publice în domeniul sănătății, educației, culturii etc.) 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare 

1. Istoricul și sistemul politicilor publice în România  
2. Statul bunăstării. Surse ale bunăstării  

3. Modelul social european. Justiția socială  
4. Politici publice universaliste I - Sănătate: Acces la resurse de sănătate și igienă Protecția persoanelor cu dizabilități: Modelul Medical 
vs Modelul Social  
5. Politici publice universaliste II – Educație: Strategii de dezvoltare și politici în domeniul educației și învățământului  
6. Beneficii contributive - Politici publice și servicii sociale în domeniul Ocupării: Surse de venit ale populației; Domenii de activtate pe 
piața formală și pe piața înformală a muncii; Rata ocupării; Rata șomajului; Inegalități economice și sociale  
7. Fenomene demografice ca sursă pentru proiectarea dezvoltării sociale și a protecției sociale: Evoluția natalității și mortalității, 
nupțialitatea, divorțialitatea, fertilitatea, îmbătrânirea demografică 8. Politici sociale în domeniul protecţiei copilului  
9. Politici sociale pentru vârstnici  
10. Politici în domeniul mobilității sociale și migrației. Indicatori socio-demografici și economici în diagnoza procesului de migrație  
11. Politicile sociale pentru combaterea discriminării: politici de gen, politici pentru protecția drepturilor minorităților (religioase, 
sexuale, etnice, etc) (4 ore) 
12. Politicile sociale pentru grupurile dezavantajate. Sărăcie și acces la resurse sociale: locuire, sănătate, educație, ocupare. (4 ore) 

Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, exerciții structurate 
  
  
  
  

Bibliografie 
Buzducea, D., 2009, Sisteme moderne de asistență socială, Iași: Polirom 
Pop, Luana, 2005, Politici sociale, București: Editura Economică 
Preda, M., 2002, Politica socială românească între sărăcie și globalizare, Iași: Polirom 
Voicu, Mălina, 2005, Ce fel de bunăstare își doresc românii?, Iași: Expert Projects 
Zamfir, C., 1994, Dimensiuni ale sărăciei, ed. Expert, Bucureşti   
Zamfir, Elena, Zamfir, C., 1995, România în context european, ed. Alternative, Bucureşti 
Zamfir, C. (coord.), 1999, Politici Sociale în România, 1990 – 1998, ed. Expert, Bucureşti 
file:///C:/Users/Biblioteca/Downloads/Dictionar_de_Sociologie_Gilles_Ferreol.pdf 

https://www.academia.edu/People/Download 
https://bibliotecadesociologie.ro/download/pop-luana-miruna-ed-2002-dictionar-de-politici-sociale-bucuresti-expert/ 

file:///C:/Users/Biblioteca/Desktop/Politici%20sociale,%20Pandemia%20si%20standardul%20de%20viata.%20Politici%20de%20protectie%20sociala,%20Contributii%20raport%20social%20ICCV%20pe%20tema%20impactuui%20pandemiei%20de%20coronavirus,.pdf 

file:///C:/Users/Biblioteca/Downloads/2020_zamfir_politici_sociale.pdf 

http://www.revistacalitateavietii.ro/curent.html 

https://arsociologie.ro/28-publicatii/1655-revista-sociologie-romaneasca-nr-1-2020 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare 

1. Istoricul și sistemul politicilor publice în România  
2. Statul bunăstării. Surse ale bunăstării  

3. Modelul social european. Justiția socială  
4. Politici publice universaliste I - Sănătate: Acces la resurse de sănătate și igienă Protecția persoanelor cu dizabilități: Modelul Medical 
vs Modelul Social  
5. Politici publice universaliste II – Educație: Strategii de dezvoltare și politici în domeniul educației și învățământului  
6. Beneficii contributive - Politici publice și servicii sociale în domeniul Ocupării: Surse de venit ale populației; Domenii de activtate pe 
piața formală și pe piața înformală a muncii; Rata ocupării; Rata șomajului; Inegalități economice și sociale  
7. Fenomene demografice ca sursă pentru proiectarea dezvoltării sociale și a protecției sociale: Evoluția natalității și mortalității, 
nupțialitatea, divorțialitatea, fertilitatea, îmbătrânirea demografică 8. Politici sociale în domeniul protecţiei copilului  
9. Politici sociale pentru vârstnici  
10. Politici în domeniul mobilității sociale și migrației. Indicatori socio-demografici și economici în diagnoza procesului de migrație  
11. Politicile sociale pentru combaterea discriminării: politici de gen, politici pentru protecția drepturilor minorităților (religioase, 
sexuale, etnice, etc) (4 ore) 
12. Politicile sociale pentru grupurile dezavantajate. Sărăcie și acces la resurse sociale: locuire, sănătate, educație, ocupare. (4 ore) 

Explicaţia, analiza datelor, studiu de caz, conversaţia euristică 

file:///C:/Users/Biblioteca/Downloads/Dictionar_de_Sociologie_Gilles_Ferreol.pdf
https://www.academia.edu/People/Download
https://bibliotecadesociologie.ro/download/pop-luana-miruna-ed-2002-dictionar-de-politici-sociale-bucuresti-expert/
file:///C:/Users/Biblioteca/Desktop/Politici%20sociale,%20Pandemia%20si%20standardul%20de%20viata.%20Politici%20de%20protectie%20sociala,%20Contributii%20raport%20social%20ICCV%20pe%20tema%20impactuui%20pandemiei%20de%20coronavirus,.pdf
file:///C:/Users/Biblioteca/Downloads/2020_zamfir_politici_sociale.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/curent.html
https://arsociologie.ro/28-publicatii/1655-revista-sociologie-romaneasca-nr-1-2020


Bibliografie: 
Cătălin Zamfir: Dimensiuni ale sărăciei, ed. Expert, Bucureşti, 1994   
Elena / Cătălin Zamfir: România în context european, ed. Alternative, Bucureşti, 1995 
Cartea albă a copilului din România, Comitetulul Naţional Român, Unicef, Bucureşti, 1993 
Cătălin Zamfir, coordonator - Politici Sociale în România, 1990 – 1998, ed. Expert, Bucureşti, 1999 

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

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și din străinătate. 

 
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 de 

examen 
Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa activă la seminarii. 
Elaborarea şi susţinerea unei 
teme de seminar.  Absolvirea 
cursului este condiţionată de 

participarea la 75 % din orele de 
seminar. 

Elaborarea şi susţinerea unei 
teme de seminar.   

50% 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
- Cunoașterea temeticii de curs și seminar   
- Elaborarea unui referat de specialitate aplicând principii, norme si valori de etica si deontologie profesionala. 

 

Data completării 
 
 

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

Semnătura titularului de seminar 
 

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

Data avizării în department 
 

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

Semnătura şefului departament 
 

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

 

 


