
 
 

 
 

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 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 
Tutoriat 4 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... 1 

 

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 Asistență socială 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Asistență socială / asistent social 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Deontologie 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.Univ.Dr. Rădoi Mihaela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Specialist Drd. Cristina Gheghes 
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru 3 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 Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C4. Consultanţa în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale excluse 
sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii) 
C4.1. Identificarea si descrierea elementelor structurale ale sistemului de asistență socială 
C5. Consiliere și 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 și principiilor specifice asistentei sociale 
C5.1. Recunoasterea situațiilor care necesită intervenție specializată 
C6. Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii şi alţi actori sociali implicaţi 
C6.1. Identificarea metodelor și tehnicilor adecvate de comunicare cu beneficiarii  
C6.2. Explicarea și interpretarea strategiilor de reintegrare socială a grupurilor vulnerabile 
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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 munca eficienta în echipa transdisciplinara pe diverse paliere ierahice la 
nivel intra- si interorganizational 
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 (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Familiarizarea studenţilor cu problemele, conceptele şi aspectele privind etica şi deontologia 
profesională  
D1. Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale domeniului si ale ariei de 
specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala 
D2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de concepte, 
situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
• Identifice valorile personale, culturale, sociale, profesionale si sa gestioneze relația dintre ele 
• Explice  şi  să interpreteze  idei, procese și conţinuturi teoretice şi practice ale acestei 

discipline 
• Descrie activitatea asistentului social în diferite contexte  
• Descrie principalele tipuri de beneficiari 
• Utilizeze conceptele fundamentale ale deontologiei profesionale 
• Analizeze fenomene si situaţii problematice/ dileme etice întâlnite în practica   

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Aspecte ale   devenirii asistenţei   sociale  
internaţionale și naționale • descrierea 

• expunerea 
problematizată 
• explicaţia 
• conversaţia 
reproductivă 
conversaţia 
euristică 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar pe platformele 
gsuite/ciscowebwx 

• Temele de curs se 
regasesc la 
bibliografie 

2. 
Privire de ansamblu asupra sistemului de asistenţă 
socială şi a profesiei de asistent social  
 

3. Asistenţa socială: funcţii şi caracteristici  

4. Profesia de asistent social cadrul legislativ 
 



 
 

 
 

5 Statutul asistentului social. 
Rolurile asistentului social 

6 Beneficiarii serviciilor de asistență socială 

7 Responsabilitatea asistentului social faţă de 
clienţi, colegi, profesie,  instituţie, societate 

8 Trepte de competenta in asistenta sociala 

9 Standarde de lucru în asistenţa socială a 
grupurilor defavorizate 

10 Asociaţiile profesionale ale asistenţilor sociali 

11 Coduri deontologice ale asistenţilor sociali 

12. Valorile specifice asistenţei sociale 

13. Standarde etice în serviciile sociale 

14. Dileme etice în asistenţa socială 

Bibliografie  
Referinţe principale: 
Guvernul României, Legislaţie în domeniul asistenţei sociale 

Codul deontologic al asistentului social 
International Social Work Journal-https://www.ifsw.org/journal/ 
Kopeikin Brill C., Looking at the Social Work profession trough the eye of the NASW code of ethics, Researrch 
on Social Work Practice, http://rsw.sagepub.com  
Lazăr F., 2015. Asistență socială fără asistenți sociali? București, Tritonic 
Referinţe suplimentare: 
Buzducea, D., 2005, Aspecte contemporane în Asistenţa Socială, Editura  Polirom , Iaşi. 
Caroline F. Ware, The role of the social worker in comunity development http:// isw.sagepub.com, 
International Social Work,   
Goian C., 2004, Deprinderi în asistenţa socială, Ed. Institutul European, Iași  
Howe D., 2001, Introducere în teoria asistenţei sociale,UNICEF, Bucureşti  
Miley, KK,  2006- Practica Asistenţei Sociale, Editura Polirom, Iaşi 
Muntean A., Sagebiel J., 2007, Practici in asistenţa socială. România şi Germania Ed. Polirom, Iaşi   
Neamţu, G., coord., 2005, Tratat de asistenţa socială, Ed. Polirom, Iaşi,  
Neamţu, G. (coord) 2017. Enciclopedia asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi 
Reichert Elisabeth, 2003, Social Work and Human Rights, Columbia University Press, New York  
Revista română de bioetică 
Roth, Maria; Rebeleanu, Adina, 2007, Asistenţa socială. Cadru conceptual şi aplicaţii practice, Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 
Singer, P., (coord.), 2006, Tratat de etică, Edit. Polirom, Iași 
Vilbrod A., Ionescu I., 2004, Asistenţa socială în tranziţie, Ed. Institutul European, Iaşi 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Profesia de asistent social –cadrul legal • expunerea 
problematizată 
• discuţia 
• observaţia dirijată 

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la 2. Sistemul client. Tipologia clienţilor în asistența 

socială ( 4 ore) 



 
 

 
 

 

 

3. Rolurile asistentului social (4 ore) 
• observaţia 
independent 
• explicaţia 

orar pe platforma 
google meet 

• Fiecare student 
trebuie să elaboreze 
şi să susţină două 
proiecte de seminar/ 
(proiect individual și 
proiect de grup). 

4. Valorile specifice asistenţei sociale -  4 ore 

5. 
Responsabilitatea asistentului social faţă de 
clienţi, colegi, profesie,  instituţie, societate ( 4 
ore) 

6. 

Standarde de lucru în asistenţa socială a 
grupurilor defavorizate ( copil si familie, persoane 
dependente, persoane fara adapost, victim ale 
traficului de persoane, victme ale violentei 
domestic, persoane cu deficiente, persoane 
varstnice)- 6 ore  

7. Dileme etice în practica asistenței sociale 4 ore 

Bibliografie 
Alexiu, Mircea, (2003)Valori si fazeale actiunii in asistenta sociala in Neamtu, George (coordonator), 
Tratat de asistenta sociala, Editura Polirom,Iasi, pp.320-365 
Codul deontologic al asistenţilor sociali  
Manea, Livius (2008) Interviul in practica asistentei socialeEdituraUniversitatii din Bucuresti 
Prelici, Viorel (2002)  Aspecte metodologice si abordari in asistenta sociala, Editura Mirton, 
Timisoara 
Revista română de bioetică 
Scripcaru, Gh., 1995, Bioetica o perspectivă europeană, Edit. Grand PVD, Iași 
Singer, P., (coord.), 2006, Tratat de etică, Edit. Polirom, Iași 
Tompea, Doru, (2003), Deontologia asistentei sociale si constructiaparadigmei profesionale in 
Neamtu, George (coordinator), Tratat deasistenta sociala, Editura Polirom, Iasi, pp.401-464 

  

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina  Deontologie profesională  răspunde nevoii asistenților sociali și organizațiilor 
profesionale de a  forma   competențele specifice, de a intelege valorilor personale, culturale, 
sociale, profesionale si sa gestioneze relația dintre ele.   Corectitudinea şi acurateţea folosirii 
conceptelor şi teoriilor însuşite la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările reprezentanţilor 
comunităţii. 
 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs • Rezolvarea subiectelor 
de examen Examen scris 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea şi susţinerea  
proiectelor de seminar 

• Absolvirea cursului este 
condiţionată de 
participarea la minimum 
50%+1 din seminariile 
desfăşurate și de 

• Inregistrarea 
prezenţelor 

• Evaluare prezentare 
proiecte 

50% 



 
 

 
 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Mihaela Rădoi Specialist Drd. Cristina Gheghes 
  

 
 

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

 

realizarea a minim50% 
(2.5) puncte din punctajul 
de seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea teoretica a unui studiu de caz pentru o situatie ce vizează o dilemă etică din 

practica socială  
• Elaborarea unui proiect de specialitate aplicând principii, norme si valori de etica si 

deontologie profesionala   


