
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect 
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opționale; DF – discipline facultative 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi 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 56 din care: 3.5  curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 27 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 
Tutoriat 6 
Examinări 6 
Alte activităţi ................................... 0 
 
3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 

 

 

 
  

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social-Politice 
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.4 Domeniul de studii Asistenţă Socială 
1.5 Ciclul de studii Licenta 
1.6 Programul de studii / Calificarea Asistenta sociala 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DEZVOLTARE UMANĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs PROF. DR. CONŢIU TIBERIU ŞOITU 
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST DR.NICOLETA MORON 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare* E 2.7 Regimul discipinei** DO 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului  



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrarea 
informatiilor, analiza, evaluare si interventii specifice pentru reducerea riscurilor 
sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar şi societal 
C2. Elaborare, implementare si evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de 
asistenta sociala pentru diferite categorii vulnerabile  
C5. Consiliere şi alte metode de interventie specializata acordate în mediul familial 
sau institutional (spitale, scoli, penitenciare, centre anti-drog, institutii specializate de 
asistenta sociala etc.) cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistentei 
sociale 
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 CT1. Abordarea obiectiva si argumentata atât teoretic, cât si practic, a unor situatii -  
problema în vederea solutionarii eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi 
principiilor specifice asistentei sociale. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de munca eficienta în echipa transdisciplinara  pe diverse 
paliere ierahice la nivel intra- si interorganizational. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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• Familiarizarea studenţilor cu specificul etapelor de vârstă 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice conceptele fundamentale ale domeniului; 

Descrie contexte și activități specifice asistentului social în activitatea cu clienți de orice vârstă; 
Analizeze roluri și statusuri specifice etapelor de vărstă 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 

I. Terminologie şi definiţii 
I.1. Perspective asupra dezvoltării 
I.2. Definiţii ale dezvoltării umane 
I.3. Perioade ale dezvoltării 
I.4. Vârstele omului 

• descrierea 
• expunerea 
problematizată 
• explicaţia 
• conversaţia 
reproductivă 
conversaţia 
euristică 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Temele de curs se 
regasesc la 
bibliografie 

2. 
Ii. Teorii ale  dezvoltării personalităţii 
Ii.1. Criterii de analiză a  dezvoltării 
Ii.2.  Abordări teoretice ale dezvoltării  

3. 
Iii. Trebuinţele copilului şi relaţiile sale 
Iii.1. Tipuri de nevoi ale copilului 
Iii.2. Consecinţe ale neîmplinirii nevoilor 



 
 

 
 

 

copilului 
 

4. 
Iii.3. Funcţiile relaţiilor cu parteneri de aceiaşi 
vârstă 
Iii.4. Deprivarea maternă 

5. 

Iv. Adolescenţa 
Iv.1. Influenţe asupra dezvoltării copilului 
Iv.2. Adolescenţa ca stadiu al dezvoltării 
Iv.3. Dezvoltarea fizică a adolescenţilor 
Iv.4. Impactul psihic al schimbărilor fizice 
Iv.5 dezvoltarea intelectuală în adolescenţă 
Iv.6. Perspective privind dezvoltarea personalităţii 
în adolescenţă 

6. V. Vârsta adultă 
7. Vi. Vârsta a treia 

8. Vii. Implicaţii ale vârstei asistatului în relaţionarea 
cu asistentul social. 

BIBLIOGRAFIE 
• Birch, A. (2000) Psihologia dezvoltării, Bucureşti, Editura Tehnică. 
• Ciofu, Carmen (1998) Interacţiunea părinţi – copii, Bucureşti, Editura Medicală AMALTEA 
• Cosmovici, Andrei; Iacob, Luminiţa, coord. (1998) Psihologie şcolară, Iaşi, Polirom. 
• Papalia, Diane E., Wendkos Olds, Sally, Duskin Feldman, Ruth (2010) Dezvoltarea umană, Editura TREI 
• Rădulescu, Sorin (1999) Sociologia vârstelor, Bucureşti, Editura Hyperion XXI. 
• Verza, Emil; Verza, Florin (2000), Psihologia vârstelor, Bucureşti, Ed. ProHumanitate 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Organizarea activităților de seminar; prezentare 
exigențe seminar; prezentarea tematică seminar 

• expunerea 
problematizată 
• discuția 
• explicația 

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 
 

2. 
Perspective asupra dezvoltării 

3. 
Trebuinţele copilului şi relaţiile sale 

4. 
Consecinţe ale neîmplinirii nevoilor copilului 

5. 
Deprivarea maternă 

6. 
Adolescenţa 

7. Vârstele adulte 

Bibliografie 
 

• Papalia, Diane E., Wendkos Olds, Sally, Duskin Feldman, Ruth (2010) Dezvoltarea umană, Editura TREI 
• Rădulescu, Sorin (1999) Sociologia vârstelor, Bucureşti, Editura Hyperion XXI Services, National Institutes 

of Health.  Retrieved from http://www.nichd.nih.gov/research/supported/Pages/seccyd.aspx.   

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 



 
 

 
 

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 PROF. DR. CONŢIU TIBERIU ŞOITU ASIST. DR. NICOLETA MORON 
  

 
 

Data avizării în departament Director de Departament 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei 
 

Disciplina “Dezvoltare umană” răspunde nevoii comunității, ONG-urilor și Instituțiilor publice de a 
adapta serviciile si prestatiile sociale la specificul etapelor de dezvoltare umana. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

• Cunoaşterea 
terminologiei utilizate 

• Capacitatea de utilizare 
adecvată a noţiunilor. 

• Capacitatea de a construi 
argumente pro şi contra 
din disciplina studiată 

Examen 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea şi susţinerea 
proiectului de seminar 

• Absolvirea cursului este 
condiționată de 
participarea la minimum 
50%+1 din seminariile 
desfășurate 

• Inregistrarea prezenţelor 
• Evaluare prezentare 

proiecte 
 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Aplicarea principiilor, normelor și valorilor specifice profesionale în cadrul unui proiect pe o 

temă de specialitate. 
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