
 
 

 
 

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 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 11 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
Tutoriat 6 
Examinări 6 
Alte activităţi ................................... 0 
 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 

 

 
  

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 ASISTENŢA SOCIALĂ IN UNIUNEA EUROPEANĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs PROF. DR. CONŢIU TIBERIU ŞOITU 
2.3 Titularul activităţilor de seminar DR. GETA MITREA 
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru 6 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 Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata 
desfășurării cursului fara solicitarea cadrului didactic 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata 
desfășurării activitatii  fara solicitarea cadrului didactic 
Nu se vor accepta cererile nemotivate de amânare a 
prezentării proiectelor 



 
 

 
 

 

 

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 inter-organizational. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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• Cunoaşterea trăsăturilor de bază ale asistenței sociale;  
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 • Cunoaşterea principiilor fundamentale ale politicii sociale;  
• Ințelegerea legăturii dintre politica socială și asistenţa socială; 
• Analiza comparativă a politicilor sociale in ţari ale UE 

 

8. Conţinut 

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

1. 
Asistenţa socială internațională într-o 
economie globală 
 

• Descrierea 
 
 
• expunerea 
problematizată 
 
 
• explicaţia 
 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

 
 
 
 
 

2. 
Practica asistenței socială: Perspective 
internaționale 
 

3. Drepturile omului și asistența socială 
 



 
 

 
 

4. 
Înțelegerea multiculturală și practica 
socială 
 

 
• conversaţia 
reproductivă 
 
 
conversaţia 
euristică 

 
 
• Temele de curs se 

regasesc la 
bibliografie 5. Imigrația și rezolvarea conflictelor etnice 

 

6. Sistemele de protecție socială din UE 
 

7. 
Platforma europeană împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale 
 

8. 

Monitorizarea performanței protecției 
sociale (Social protection performance 
monitor) 
 

9 Metoda deschisă de coordonare pentru 
protecție și incluziune socială 

BIBLIOGRAFIE 
• Ashiagbor, Diamond (2005). The European Employment Strategy. Labour Market Regulation  and New  

Governance, Oxford: Oxford University Press. 
• Clarke, John (2004). Access for All? The promise and problems of universalism, Social Work & Society, Volume 

2, Issue 2, pp 216-224.  
• Daly, Mary (2008). Whither EU Social Policy? An Account and Assessment of Developments in the Lisbon Social 

Inclusion Process, Journal of Social Policy 37 (1): 1-19  
• Fitzpatrick, Tony (2001) Welfare Theory: an Introduction, Houndsmills: Palgrave Macmillan 
• Van Ewijk, Hans (2009) European Social Policy and Social Work Citizenship-based Social Work. London: 

Routlege. 
• Weiss-Gal, Idit & Penelope Welbourne (2008). The professionalisation of social work: a cross-

national exploration, International Journal of Social Welfare, volume 17, pp 281-290.     

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. 

Analiză comparative trans-europeană de 
date statistice, politici şi practice sociale pe 
următoarele dimensiuni: 

• şomaj, 
 

3. • responsabilitățile părintești, 
 

4. • boală și îngrijire medicală, 
 

5. • invaliditate, 
 

6. • pierderea soțului sau a părintelui, 
 

7. • persoane în varsta, 
 



 
 

 
 

 

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 PROF. DR. CONŢIU TIBERIU ŞOITU DR. GETA MITREA 
  

 
 

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

 • locuințe și excluderea socială.   

Bibliografie 
 

• The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under 
regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 EU; Publication  Catalog N. : KE-32-11-686-EN-C 

• Social Security Coordination: work anywhere in Europe. EU Publication  Catalog N. : KE-32-10-402-EN-C 
• Social Security Coordination: work, study, travel, retire anywhere in Europe. EU Publication Catalog N. : KE-

32-10-403-EN-C 
• 50 Years of Social Security Coordination - Past - Present – Future; EU Publication, Catalog N. : KE-32-

10-218-EN-C 

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

Disciplina  răspunde nevoii comunității, ONG-urilor și Instituțiilor publice de a adapta serviciile si 
prestatiile sociale la spațiul comun al UE. 

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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