
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 MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Mecanismele solidarității sociale. Solitudine și solidaritate în 
lumea „secularizată” 

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 I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 15 

Examinări  

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

3.7 Total ore studiu individual 75 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 28 

3.10 Numărul de credite 3 

 
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 Internet, Google meet, email, WhatsApp 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Internet, Google meet, email, WhatsApp 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale Enunțarea și explicarea principalelor concepte sociologice. 
Descrierea principalelor caracteristici și tipologii specifice fenomenelor 
sociologice studiate. 
 
Identificarea și prezentarea unor cercetări sociologice specifice temelor studiate. 
 
Explicarea rezultatelor obținute la nivelul cercetărilor sociologice. 

Competenţe transversale Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de 
comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în 



echipă. 
 

Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate și 
răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor 
codului de etică profesională. 
 
Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și 
formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri online etc.) atât în limba română cât și într-o 
limbă de circulație internațională. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Însușirea și utilizarea corectă a principalelor concepte teoretice specifice 
mecanismelor solidarității sociale. 
 
Inițierea în explicarea realităților sociale printr-o perspectivă a mecanismelor 
solidarității, ca bază a acțiunii în situații de singurătate socială. 

7.2 Obiectivele specifice Introducerea noțiunilor și conceptelor specifice disciplinei. 
 
Înțelegerea relevanței disciplinei în contextul profilului specializării. 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Diviziunea muncii : metoda de a determina această funcție 
2. Solidaritate mecanică sau prin asemănare 
3. Solidaritatea datorată diviziunii muncii sau organică 
4. Preponderența progresivă a solidarității organice și 

consecințele sale (1) 
5. Preponderența progresivă a solidarității organice și 

consecințele sale (2) 
6. Solidaritate organică și solidaritate contractuală 
7. Progresul diviziunii muncii și cel al fericirii 
8. Progresul diviziunii muncii și cel al fericirii: cauzele 
9. Factorii secundari – slăbirea progresivă a conștiinței 

comune și cauzele sale 
10. Factorii secundari – ereditatea și consecințele celor doi 

factori 
11. Formele anormale: diviziunea muncii anomice 
12. Diviziunea muncii prin constrângere 
13. Structurile sociale ale solidarității și subsidiarității din punct 

de vedere religios 
14. Responsabilitatea față de bunurile personale spirituale ale 

aproapelui: libertatea, adevărul, onoarea, cultura 

- prelegere participativă  
- problematizare 
- dezbatere 

  
  
  
  
  

Bibliografie 
Durkheim, Emil, Diviziunea muncii sociale, Albatros, București, 2001. 
Robu, Ioan, Ceea ce i-ați făcut unuia dintre aceștia. Prelegeri de teologie morală și spirituală, ARCB, București, 1999. 
Boudon, Raymond, Tratat de sociologie, Humanitas, București, 2006. 
Buzducea, Doru, Economia socială a grupurilor vulnerabile, Polirom, Iași, 2013. 
Buzducea, Doru, Asistența socială a grupurilor de risc, Polirom, Iași, 2010. 
Rotariu, Traian, Inerție și schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziției în România, Polirom, Iași, 2012. 
Jorge Mario Bergoglio SJ, Adevărata putere este slujirea, Pauline, București, 2014. 
Van Straaten, Werenfried, Acolo unde Dumnezeu plânge, Gloria, 2000. 
https://www.researchgate.net/publication/344542673_POLITICI_SOCIALE_IN_ROMANIA_DUPA_30_DE_ANI_ASTEPTARI_SI_RASPUNSURI 
https://bibliotecadesociologie.ro/reviste/sociologie-romaneasca/ 
https://www.arsociologie.ro/revista-sociologie-romaneasca 
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

https://www.researchgate.net/publication/344542673_POLITICI_SOCIALE_IN_ROMANIA_DUPA_30_DE_ANI_ASTEPTARI_SI_RASPUNSURI
https://bibliotecadesociologie.ro/reviste/sociologie-romaneasca/
https://www.arsociologie.ro/revista-sociologie-romaneasca


1. Diviziunea muncii : metoda de a determina această funcție 
2. Solidaritate mecanică sau prin asemănare 
3. Solidaritatea datorată diviziunii muncii sau organică 
4. Preponderența progresivă a solidarității organice și 

consecințele sale (1) 
5. Preponderența progresivă a solidarității organice și 

consecințele sale (2) 
6. Solidaritate organică și solidaritate contractuală 
7. Progresul diviziunii muncii și cel al fericirii 
8. Progresul diviziunii muncii și cel al fericirii: cauzele 
9. Factorii secundari – slăbirea progresivă a conștiinței 

comune și cauzele sale 
10. Factorii secundari – ereditatea și consecințele celor doi 

factori 
11. Formele anormale: diviziunea muncii anomice 
12. Diviziunea muncii prin constrângere 
13. Structurile sociale ale solidarității și subsidiarității din punct 

de vedere religios 
14. Responsabilitatea față de bunurile personale spirituale ale 

aproapelui: libertatea, adevărul, onoarea, cultura 

- prelegere participativă  
- problematizare 
- dezbatere 

  
  
  
  
  

Bibliografie 
Durkheim, Emil, Diviziunea muncii sociale, Albatros, București, 2001. 
Robu, Ioan, Ceea ce i-ați făcut unuia dintre aceștia. Prelegeri de teologie morală și spirituală, ARCB, București, 1999. 
Boudon, Raymond, Tratat de sociologie, Humanitas, București, 2006. 
Buzducea, Doru, Economia socială a grupurilor vulnerabile, Polirom, Iași, 2013. 
Buzducea, Doru, Asistența socială a grupurilor de risc, Polirom, Iași, 2010. 
Rotariu, Traian, Inerție și schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziției în România, Polirom, Iași, 2012. 
Jorge Mario Bergoglio SJ, Adevărata putere este slujirea, Pauline, București, 2014. 
Van Straaten, Werenfried, Acolo unde Dumnezeu plânge, Gloria, 2000. 
https://www.researchgate.net/publication/344542673_POLITICI_SOCIALE_IN_ROMANIA_DUPA_30_DE_ANI_ASTEPTARI_SI_RASPUNSURI 
https://bibliotecadesociologie.ro/reviste/sociologie-romaneasca/ 
https://www.arsociologie.ro/revista-sociologie-romaneasca 
 

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

 Conţinuturile tematice abordate prezintă un nivel ridicat de compatibilitate cu ofertele de profil din România, dar şi de la nivel 
international. Activităţile de curs şi de seminar proiectate includ principale subiecte de interes din domeniul solidarității sociale.   
Dezvoltarea abilitătii de analiză sociologică a realităților sociale diverse reprezintă un punct forte pentru orice viitor asistent social. 

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 
Lucrare scrisă cu subiecte 

teoretice și de interpretare 
Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Verificarea continuă pe 
parcursul semestrului prin 
elaborarea unor lucrări de 
seminar individuale sau în 

echipe 

Activitate seminar 50% 

 

10.6 Standard minim de performanţă: realizarea activitătilor specifice seminarului  
 

Data completării 
20 iulie 2020 

 

Semnătura titularului de curs 
Mare Daniela-Ionela, Lector 

Semnătura titularului de seminar 
 

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

Data avizării în department 
 

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

Semnătura şefului departament 
 

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

 

https://www.researchgate.net/publication/344542673_POLITICI_SOCIALE_IN_ROMANIA_DUPA_30_DE_ANI_ASTEPTARI_SI_RASPUNSURI
https://bibliotecadesociologie.ro/reviste/sociologie-romaneasca/
https://www.arsociologie.ro/revista-sociologie-romaneasca


 


