
 
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect 
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opționale; DF – discipline facultative 

 

 

 

 
  

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 Asistenţa socială 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Asistenţa socială/ Asistent social 

1.7.Forma de învățământ Învățământ la distanță 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practica de specialitate 
codul 
disciplinei 

ID 19 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. asociat Daniela Costăchescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. asociat Daniela Costăchescu 

2.4 An de 
studiu 

II 2.5 Semestru 2 
2.6 Tip de 
evaluare* 

C 2.7 Regimul discipinei** DO 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 
forma cu frecvenţă 

0 din care: 3.2. curs 0 
3.3. seminar/ laborator/ 
proiect 

4 

3.4. Total ore pe semestru – forma 
Învățământ la distanță 

0 
din care: 3.5. AI 
 

0 
3.6. AT ( 0) + TC ( 0) + AA 
(56) 

56 

Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual  ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  12 

3.5.4.Tutoriat (consiliere profesională) 5 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi  3 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru (număr 
ECTS x 25 de ore) 

10
0 

3.9. Numărul de credite 4 

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 

C
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n

a
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 C1. Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare și înregistrare a informațiilor, analiza, 
evaluare și intervenții specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de 
grup, comunitar și societal 
C1.1. Definirea conceptelor, teoriilor și a metodelor de diagnoză și intervenție în vederea reducerii 
riscurilor sociale;  
C1.2. Utilizarea cunoștințelor de bază în explicarea și interpretarea riscurilor sociale de la nivel 
comunitar; 
C3.2. Elaborarea unor strategii și scenarii alternative de interpretare a realităților și problematicilor 
sociale; 
C4.1. Identificarea și descrierea elementelor structurale ale sistemului de asistență socială; 
C5.1. Recunoașterea situațiilor care necesită intervenție specializată 
C6.1. Identificarea metodelor și tehnicilor adecvate de comunicare cu beneficiarii; 
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a
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CT1.Abordarea obiectivă și argumentaătă, atât teoretic, cât și practic, a unor situații de dificultate în 
vederea solutionării eficiente a acestora, cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei 
sociale;  
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa transdisciplinară pe diverse paliere ierarhice la 
nivel intra- și interorganizațional; 
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) 

7
.1
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n
e
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Înţelegerea şi acumularea cunoştinţelor teoretice și practice pe care se bazează acţiunea profesională 
și dezvoltarea abilităţilor de practicare a profesiei şi de aplicare a cunoştinţelor teoretice,  familiarizarea 
studentului cu mediul profesional în care se exercită profesia de asistent social, prin înţelegerea 
modului în care funcţionează o instituție de asistență și protecție socială, cadrul în care să dezvolte 
deprinderile de relaţionare și de proiectare a intervenţiei în beneficiul persoanelor asistate. 

7
.2
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 
▪ Explice organizarea şi funcţionarea serviciilor de asistenţa socială; 
▪ Descrie principalele  tipologii ale grupurilor vulnerabile; 
▪ Descrie principalele caracteristici ale sistemului de asistenta socială; 
▪ Utilizeze elementelor teoretice în practică pentru intervenţia socială; 
▪ Explice rolul asistentului social ȋn procesul de intervenţie; 
▪ Descrie misiunea şi organizarea serviciului, legislaţia pe care se bazează, modalităţile de lucru 

specifice; 

▪ Descrie grupul ţintă al serviciului, nevoile şi problemele beneficiarilor, interacţiunea dintre 

profesioniştii serviciul social cu aceștia ;   

▪ Descrie rolul asistentului social şi activităţile pe care le desfăşoară asistentul social în cadrul 

serviciului ; 

▪ Identifice metodele, tehnicile și instrumentele utilizate de specialiști în aplicarea standardelor și 

procedurilor profesionale specific serviciului social;  

▪ Formuleaze reflecţiile proprii privind aspectele observate.   



 
 
 

 
 

8. Conţinut 

8.1 Activitate asistată (AA) 
Metode de 

predare 

Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Prezentarea ofertelor de practică şi realizarea opţiunilor; 

 

• expunerea 
problematizată 

• discuţia 

• observaţia 
dirijată 

• observaţia 
independentă 
explicaţia 

• Stagiul de 
practică se 
desfăşoară 
conform 
programării de la 
orar  pe 
platforma gmeet 
si fizic la sediul 
institutiilor 
partenere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Evaluarea se 
desfășoară în 
cadrul 
Colocviului pe 
baza Portofoliului 
pregătit de 
student în 
perioada 
Stagiului de 
practică  

2. 
Elemente organizatorice privind Regulamentul de practică, 
elemente de protecţia muncii, conţinutul caietului de 
practică, obiectivele disciplinei şi modalitatea de evaluare; 

3. 

Vizita şi contactul cu instituţia de practică: informare cu 
privire la Regulamentul de Ordine Interioară, negocierea 
programului şi stabilirea responsabilităţilor; Prezentarea 
institutiei – scurt istoric ,  programe, servicii, colaborari , 
cadru legislativ; 
Prezentarea obiectivelor proiectului institutional; 
Definirea grupului tintă (caracteristici generale și nevoi) 

4. 
Completarea bibliografiei de specialitate pe grupul tintă; 
Analiza comparativă pe regiuni a unei problematici privind 
grupul tintă; 

5. 

Specificarea elementelor juridice naționale specifice 
grupului tintă aflat în asistența serviciilor sociale; 
Descrierea strategiilor de prevenire si de intervenție privind 
grupul tintă; 
Legislatie europeana și internatională privind grupul tintă; 

6. 
Descrierea activitătilor în care se implică studentul; 
Descrierea si evaluarea responsabilităților din activitătile 
desfășurate de student; 

7. Descrierea responsabilităților și sarcinilor asistentului social; 

8. 
Completarea rapoartelor de activitate pentru fiecare intâlnire 
de lucru; 

9. 
Participare la evenimente instituţionale specifice grupului 
ţintă; 

10. 
Realizarea de vizite la domiciliul beneficiarilor ȋmpreună cu 
asistentul social din instiuţii; Studierea conţinutului dosarului 
beneficiarului asistenţei sociale; 

11. 
Realizarea Portofoliului de practică specific locului de 
practică/  instituţiei de asistenţă socială. 

12. 
Autoevaluarea și identificarea punctelor tari si a punctelor 
slabe din activitatea stagiului de practică; 

13. 
Raport final al activității de practica cu analize obiective și 
expectanțe realiste nvelului nivelului de achiziție 

14. Evaluare 
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3. - Dubois, Brenda Dubois, Krogsrud Miley, Karla, O'Melia, Michael, Practica asistenţei sociale. Abordarea 
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8. - Hotărâre Nr. 867/2015/ 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 
- - Ordinul nr. 1808/1466/2020 pentru aprobarea Ghidului metodologic pentru prevenirea infecției COVID-19 în 

serviciile sociale pentru copii și serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, în vigoare de la 29 
octombrie 2020, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1002 din 29 octombrie 2020. 

9. - Metode si tehnici folosite de asistentul social – Ghide de bune practici (draft), elaborat de  Colegiul Național 
al Asistenților Sociali din România (disponibil la http://www.cnasr.ro/2014-10-15-ghidul-de-buna-practica-al-
asistentului-social, 29.10.2021). 
-http://anale.fssp.uaic.ro/-  
-http://profitpentruoameni.ro/revista-de-economie-sociala/ 

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

https://www.cartepedia.ro/autor/brenda-dubois-4231
https://www.cartepedia.ro/autor/karla-krogsrud-miley-4229
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http://www.cnasr.ro/2014-10-15-ghidul-de-buna-practica-al-asistentului-social


 
 
 

 
 

 

 

Coordonator de disciplină, 
Lector dr. Asociat Daniela Costăchescu 

Tutore de disciplină, 
Lector dr. Asociat  Daniela Costăchescu 

Data 
27.09.2021 

 
Coordonator program de studiu ID, 

Conf.Univ.Dr. Mihaela RĂDOI 
 

 

Disciplina Practica de specialitate răspunde nevoii şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu privind pregătirea 
şi formarea studenţilor pentru angajare, ca debutanţi.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
în nota finală 
(%) 

10.4.AI (curs) - - - 

10.5. AT/ AA 
 

Prezentarea Portofoliului  de practică 
 

Colocviu 100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Absolvirea disciplinei este condiţionată de participarea la minimum 50%+1 din numărul de ore maxim stabilite 
prin planul de ȋnvăţămȃnt respectiv Fişa disciplinei   
 



Programul de studii: Asistență socială                                                                                                                          Anexa A.2 

Anul de studii: II 

Semestrul: II 

Grupa 1/2 

Disciplina: Practica de specialitate 

CALENDARUL DISCIPLINEI 

Săptămâna 

Teme de control (TC) Tutoriale (AT) Activităţi asistate Verificări 

Tema 
Termen 

predare 
Tema 

Termen 

program

at 

Prezentarea ofertelor de practică şi realizarea 

opţiunilor 

Termen 

programat 
Data 

Tipul 

(E/C/V) 

P
re

g
ăt

ir
e 

cu
re

n
tă

 

1 

. 

   

Elemente organizatorice privind Regulamentul de 

practică, elemente de protecţia muncii, conţinutul 

caietului de practică, obiectivele disciplinei şi 

modalitatea de evaluare 

S1 21-25.02 AA 

2 

 

   

Vizita şi contactul cu instituţia de practică: informare 

cu privirela Regulamentul de Ordine Interioară, 

negocierea programului şi stabilirea 

responsabilităţilor; Prezentarea institutiei – scurt 

istoric ,  programe, servicii, colaborari , cadru 

legislativ 

S2 28.02-04.03 AA 

3 

 

   

Prezentarea obiectivelor proiectului institutional; 

Definirea grupului tinta (caracteristici generale si 

nevoi) 

S3 07-11.03 AA 

4 

 

   

Completarea bibliografiei de specialitate pe grupul 

tinta - realizarea unui eseu; 

Analiza comparativa pe regiuni a unei problematici 

privind grupul tinta; 

Specificarea elementelor juridice nationale specifice 

grupului tinta in dificultate; 

Descrierea strategiilor de prevenire si de interventie 

privind grupul tinta; 

S4 14-18.03 AA 

5 
 

   
Legislatie europeana si internationala privind grupul 

tinta; 
S5 21-25.03 AA 

6 

 

   

Descrierea activitatilor in care se implica studentul; 

Descrierea si evaluarea responsabilitatilor din 

activitatile desfasurate de student; 

S6 28.03-01.04 AA 

7 
 

   
Completarea rapoartelor de activitate pentru fiecare 

intalnire de lucru; 
S7 04-08.04. AA 

8 
 

 
 

 
Participare la evenimente instituţionale specifice 

grupului ţintă; 
S8 11-25.04 AA 

9 
 

   
Realizarea de vizite la domiciliul beneficiarilor 

ȋmpreună cu asistentul social din instiuţii 
S9 18-22.04 AA 

10 

 

   

Studierea conţinutului dosarului beneficiarului 

asistenţei sociale Identificarea punctelor tari si a 

punctelor slabe din activitatea de practica; 

S10 02-06.05 AA 

11 
 

   
Participare la evenimente instituţionale specifice 

grupului ţintă;. 
S11 09-13.05 AA 

12 
 

   
Participare la evenimente instituţionale specifice 

grupului ţintă; 
S12 16-20.05 AA 



 13 
 

   
Realizarea Portofoliului de practică specific locului 

de practică/  instituţiei de asistenţă socială. 
S13 23-27.05 AA 

 14 
 

   
Raport final al activitatii de practica cu analize si 

expectante reale 
S14 30.05-05.06 AA 

S
E

S
I 

U
N

E
  

    Evaluare  S15 07.06. C 

        

    Evaluare (Restante)  S16 20.06 C 

        

Legendă: AT – activități în sistem de tutorat, TC – teme de control, AA – activități asistate,  E – examen, Clv – colocviu, V – verificare pe parcurs 

 

 

Coordonaror de disciplină, Lector dr. Asociat dr. Daniela Costăchescu     Tutore disciplină, Lector dr. Asociat, Daniela Costăchescu           

 

 


