FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Filosofie și Științe Social-Politice
Departament de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă
Asistență socială
Licență
Asistență socială
Învățământ la distanță

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Abuz și violență domestică
Codul
ID 29
disciplinei
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs – Coordonatorul
Conf.univ.dr. Gabriela Irimescu
de disciplină
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Dr. Irina Ignat
proiect – tutorele
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul
2.7. Regimul Conţinut
studiu
de
evaluare
disciplinei
III
6
E/
Obligativitate

Felul
disciplinei

DS
Obligatorie/
opțională

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână –
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecvenţă
3.4. Total ore pe semestru – forma
3.6. AT ( 8) + TC ( 20) + AA
din care: 3.5. AI
150
94
Învățământ la distanță
( 0)
Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.5.4.Tutoriat (consiliere profesională)
3.5.5.Examinări
3.5.6. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
94
3.8. Total ore pe semestru (număr
150
ECTS x 25 de ore)
3.9. Numărul de credite
6
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
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Platforma eLerning a UAIC
Nu este cazul

6. Competenţe specifice acumulate

1

2
28
ore
20
22
40
4
4
4

Competenţe profesionale
Competenţe
transversale

C1.1. Definirea conceptelor, teoriilor și a metodelor de diagnoză și intervenție în vederea reducerii riscurilor
sociale;
C2.1. Identificarea și descrierea metodologiei și a procedurilor de elaborare a politicilor și programelor sociale
destinate persoanelor și grupurilor vulnerabile;
C2.2. Explicarea apariției și menținerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, utilizând procedurile
specifice;
C4.2. Explicarea mecanismelor de intervenție la nivel individual și comunitar
C5.1. Recunoașterea situațiilor care necesită intervenție specializată;
C6.1. Identificarea metodelor și tehnicilor adecvate de comunicare cu beneficiarii;
C6.2. Explicarea și interpretarea strategiilor de reintegrare socială a grupurilor vulnerabile.
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 muncă eficienta în echipa transdisciplinară pe diverse paliere ierarhice la nivel intrași interorganizațional;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul
analiza conceptelor fundamentale privind violența;
general al
cunoașterea principalelor valori privind teoria şi practica asistenței sociale a victimelor abuzului /
disciplinei
neglijării în mediul familial;
familiarizarea studenților cu metodele specifice de intervenție în cazuri de violență domestică
7.2. Obiectivele
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
specifice
Explice conceptele de violență
Descrie tipurile de violență la nivel familial, factorii de risc, factorii protectivi și efectele
violenței în plan familial
Analizeze critic modele de intervenție în situații de violență familială
Utilizeze concepte pentru elaborarea de proiecte pentru victimă și agresor
8. Conţinuturi
8.1. SI
Agresivitate-abuz-violență – delimitări conceptuale
Violență domestică/ Violenţa în familie – delimitări
conceptuale
Teorii cu privire la fenomenul violenţei familiale
Factori de risc vs. factori protectivi în situaţiile de
violenţă domestică
Profil victimă. Profil agresor
Violenţa manifestă vs. simbolică în spațiul domestic
Forme ale violenţei domestice
Abuzul asupra copilului
Abuzul asupra bătrânilor
Traficul de persoane
Exploatarea prin muncă
Specificul evaluării în cazurile de violenţă domestică
Specificul intervenției în cazurile de violență domestică

Metode de predare
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz
Expunere, problematizare,
studiu de caz

Observaţii

2

Prevenirea situațiilor de violență domestică

Expunere, problematizare,
studiu de caz

Bibliografie:
Irimescu, G. (2020) Abuz si violență domestică, suport de curs
Irimescu, Rădoi (coord.) (2017) Violență asupra femeii. Ipostaze. Explicatii. Intervenții, Editura Universitatii
“Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (p. 35-65 si 97-109)
Irimescu, G., (2005) „Violenţa în familie şi metodologia intervenţiei” în Neamţu, G. şi Stan, D., (coord.) Asistenţa
socială. Studii şi aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi (p. 129-183)
Irimescu, G., (2006) Protecţia socială a copilului abuzat, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”Iaşi (p. 41-117 si 162 – 231)
Referinţe suplimentare:
Burton J., (1997) Violence explained. The sources of conflict, violence and crime and their prevention, Manchester
University Press, New York
Cunningham, A.; Jaffe, P.G.; Baker, L.; Dick, T.; Malla, S.; Mazaheri, N.; Poisson, S., (1998) Theory-derived
explanations of male violence against female partners: literature update and related implications for treatment and
evaluation, London Family Court Clinic
Kirkwood, Catherin, (1990) Leaving Abusive Partners, SAGE Publication
Irimescu, G., (2005) „Violenţa în familie şi metodologia intervenţiei” în Neamţu, G. şi Stan, D., (coord.) Asistenţa
socială. Studii şi aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi
Irimescu, G., (2006) Protecţia socială a copilului abuzat, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”Iaşi
Muntean, Ana, Popescu, Marciana, Popa Smaranda, (2001) Victimele violenţei domestice: copiii şi femeile, Ed.
Eurostampa, Timişoara
Popescu, Marciana, Muntean, Ana, (2000) Violenţa domestică - de la o realitate importantă la asumarea unei stări de
fapt, în Mihăilescu, M., (coord.) Un deceniu de tranziţie. Situaţia copilului şi a familiei în România, UNICEF, Bucureşti
Rădulescu, Sorin, M. , (2001) Sociologia violenţei (intra) familiale: victime şi agresori în familie, Editura Lumina Lex,
Bucureşti,
Shepard, M., Pence, E., (2003) Coordonarea reacţiilor comunitare faţă de violenţa domestică, Ed., Tehnica-Info,
Chişinău
8.2. AT
Metode de predare-învăţare
Observaţii
Violență domestică/ Violenţa în familie: delimitări,
Explicația, studiul de caz,
tipologie, cauzalitate, efecte
problematizarea
Violență domestică/ Violenţa în familie strategii de
Explicația, studiul de caz,
intervenție și prevenire
problematizarea
Bibliografie:
Irimescu, G., (2005) „Violenţa în familie şi metodologia intervenţiei” în Neamţu, G. şi Stan, D., (coord.) Asistenţa
socială. Studii şi aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi
Irimescu, G., (2006) Protecţia socială a copilului abuzat, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”Iaşi
Irimescu, Rădoi (coord.) (2017) Violență asupra femeii. Ipostaze. Explicatii. Intervenții, Editura Universitatii
“Alexandru Ioan Cuza” din Iasi
Kirkwood, Catherin, (1990) Leaving Abusive Partners, SAGE Publication
Muntean A. – Violența în familie și maturizarea copilului în Tratat de asistență socială, editura Polirom, 2011
Muntean A. , Violența domestică și maltratarea copilului , Eurostampa, Timișoara, 2000
Muntean, Ana, Popescu, Marciana, Popa Smaranda, (2001) Victimele violenţei domestice: copiii şi femeile, Ed.
Eurostampa, Timişoara
Murphy, T., Oberlin, H.L. (2007) Agresivitatea pasiva, Ed. Trei
Păunescu C. Agresivitatea și condiția umană - București, editura Tehnică, 1994
Popescu, Marciana, Muntean, Ana, (2000) Violenţa domestică - de la o realitate importantă la asumarea unei stări de
fapt, în Mihăilescu, M., (coord.) Un deceniu de tranziţie. Situaţia copilului şi a familiei în România, UNICEF, Bucureşti
Popica I.M., Violența intrafamilială, București, Editura Pro Universitaria, 2007
Rădulescu S. Sociologia violenței (intra)familiale-victime și agresori în familie, editura Lumina Lex, București, 2001,
Rădulescu, Sorin, M. , (2001) Sociologia violenţei (intra) familiale: victime şi agresori în familie, Editura Lumina Lex,
Bucureşti,
Roth-Szamoskozi M. Copii și femei victime ale violenței, editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2005
Shepard, M., Pence, E., (2003) Coordonarea reacţiilor comunitare faţă de violenţa domestică, Ed., Tehnica-Info,
Chişinău
Simon Sânzianu, (2006) „Violență în familie prezentată în presa din România”, Ed. Lumen
Turliuc M.N., Huțuleac A.K., Dănila O. – Violența în familie. Teorii, particularități și intervenții specifice , editura
Universității Al. I. Cuza, Iași, 2009, pdf – www.researchgate.net
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8.3. TC
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi prezentaţi,
din perspectiva asistentului social, caracteristicile
violenței domestice
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, modificată 2018
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi prezentaţi,
din perspectiva asistentului social, importanța ordinului
de protecție – realizați un plan de siguranță pentru
victimă
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, modificată 2018
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi prezentaţi,
din perspectiva asistentului social, etapele studiul de caz
pentru situațiile de violență asupra copilului și violență
în familie
HOTĂRÂRE Nr. 49 din 19 ianuarie 2011
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi prezentaţi,
din perspectiva asistentului social, etapele studiul de caz
pentru situațiile de violență asupra copilului și violență
în familie
HOTĂRÂRE Nr. 49 din 19 ianuarie 2011
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi prezentaţi,
din perspectiva asistentului social, etapele semnalării și
intervenției în cazul copilului victimă a abuzului și / sau
neglijării la serviciul telefonul copilului
Ordinul 177/2003, privind Serviciul Telefonul Copilului
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi prezentaţi,
rolul asistentului social în cadrul serviciilor sociale cu
cazare organizate ca centre de primire în regim de
urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat
Ordin 25/ 2019, Anexa 2
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi prezentaţi,
din perspectiva asistentului social, etapele plasamentului
în regim de urgență a copilului victimă a abuzului și /
sau neglijării
Legea 272/ 2004, privind protecția si promovarea
drepturilor copilului, modificatǎ
Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi detaliaţi
serviciile sociale de care pot beneficia victimele și
agresorii violenței domestice
Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019, Centre de suport
pentru situaţii de urgenţă/de criză, cod 8899 CZ-PN-II,
Centre de zi de consiliere şi informare, cod 8899 CZPN-III,
LEGE Nr. 30/2016 din 17 martie 2016 pentru ratificarea
Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei
Realizarea unui ghid de interviu victima adult / victima
copil / agresor / persoana de sprijin
Realizaţi un plan de intervenţie pentru situațiile de
violență domestică

Metode de transmitere a
informaţiei

Observaţii

On line

On line

On line

On line

On line

On line

On line

On line

On line
On line

Bibliografie:
HOTĂRÂRE Nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în
echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de
intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploatați şi aflați în situații de risc de exploatare prin
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muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe
teritoriul altor state, cp. IV, Managementul de caz
Ordinul 177/2003, privind Serviciul Telefonul Copilului
Legea 272/ 2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, modificatǎ;
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată;
Ordin 25/ 2019, Anexa 2, Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de
primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina “Abuz și violență domestică”răspunde nevoilor organizațiilor nonguvernamentale, publice și private de
elaborare și management eficient a proiectelor de intervenție în sițuatiile de violență domestică. De asemenea, cursul oferă
cunoștințe specializate pentru gestionarea situațiilor de violență în familie

10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

•Cunoaşterea terminologiei utilizate
•Capacitatea de utilizare adecvată a
noţiunilor.
•Capacitatea de a construi argumente
pro şi contra din disciplina studiată
•Participarea la examenul de la curs
este condiționată de promovarea grilei
de seminar (legislația de specialitate
indicată în fisă disciplinei)
10.5. TC / AA
Elaborarea şi susţinerea acel putin
50% din temele de control
10.6. Standard minim de performanţă
10.4. AI (curs)

Coordonator de disciplină
Conf. Univ.Dr. Gabriela Irimescu..

Data
27.09.2021

Examen / test grilă

10.3.
Pondere din
nota finală
50%

Evaluarea temelor de control

50%

10.2. Metode de evaluare

Tutore de disciplină/
Dr. Irina Ignat

Coordonator program de studiu ID,
Conf. Univ.Dr. Mihaela RĂDOI
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Programul de studii: Asistență socială
Anul de studii: III
Semestrul: 6
Grupa 1/2
Disciplina: Abuz și violență domestică

Anexa A.2

CALENDARUL DISCIPLINEI
Teme de control (TC)
Săptămâna
Tema

Pregătire curentă

1

2

Agresivitate-abuz-violență – delimitări conceptuale
*Aplicație
Realizați un mini-glosar cu termenii: violență, violență
manifestă, violenţă simbolică, violența de gen, victimă,
victimizare, victimizare secundară, agresor, membru al
familiei, abuz, neglijare, ordin de protecție, trafic de
persoane, exploatare, adăpost, locuință protejată,
serviciu social, egalitate de gen, discriminare folosind
pentru fiecare termen cel puțin două surse bibliografice
(ex. dicționare, cadre legislative, tratate de specialitate).
Violență domestică/ Violenţa în familie – delimitări
conceptuale
*Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi
prezentaţi, din perspectiva asistentului social:
- caracteristicile violenței domestice
- importanța ordinului de protecție
*Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi realizați
un plan de siguranță pentru victimă
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, reactualizată

Activităţi
asistate

Tutoriale (AT)
Termen
program
at

S1

S2

Tema

Termen
predare

Verificări
Data

Tipul
(E/C/V)

*Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi realizați
un plan de siguranță pentru victimă

3

4

5

6

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, modificată 2018
*Aplicație
Parcurgeți bibliografia recomandată şi argumentați,
comentaţi, analizaţi miturile violenţei domestice
enumerate mai jos:
1. Violența domestică apare în familiile cu un statut
economic și social scăzut
2. Unele femei merită să fie bătute, ele îl provoacă pe
agresor
3. Bătaia este rezultatul proastei îndepliniri a datoriilor
de soție și mamă
4. Femeilor le place să fie abuzate
5. Dacă o femeie bătută ar fi vrut să părăsească relația
ar fi put să o facă în orice moment
6. Bătaia apare doar o dată
7. Bărbații violenți nu-și pot controla violenţa
8. Bătaia este rezultatul consumului excesiv de alcool
sau droguri
9. Violența domestică apare atunci când
victima/agresorul au probleme psihiatrice
10. Agresorii au învățat de la tatăl lor atitudinea
abuzivă asupra femeii (Turliuc at. all., 2009)
Factori de risc vs. factori protectivi în situaţiile de
violenţă domestică
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi
prezentaţi, din perspectiva asistentului social, etapele
managementului de caz pentru situațiile de violență
asupra copilului și violență în familie
HOTĂRÂRE Nr. 49 din 19 ianuarie 2011
Profil victimă. Profil aggressor
*Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi
prezentaţi, din perspectiva asistentului social, evaluarea
detaliata pentru un caz de violență asupra copilului și
violență în familie
HOTĂRÂRE Nr. 49 din 19 ianuarie 2011
Violenţa manifestă vs. simbolică în spațiul domestic
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi
prezentaţi, din perspectiva asistentului social, etapele
semnalării și intervenției în cazul copilului victimă a
abuzului și / sau neglijării la serviciul telefonul
copilului
Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi
destinate copiilor (Standardul 10)

ID3_AVD (09.00-13.00)
Sâmbătă, 19 martie 2022 · 9:00 am – 1:00 pm
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video:
https://meet.google.com/sfd-umjh-nmw

S3

ID3_AVD (13.00-17.00)
Sâmbătă, 19 martie 2022 · 1:00 – 5:00 pm
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video:
https://meet.google.com/vzu-bycy-exc

S4

S5

S6

7

8

9

10

11

Forme ale violenţei domestice
Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi
prezentaţi, rolul asistentului social în cadrul serviciilor
sociale cu cazare organizate ca centre de primire în
regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau
exploatat
Ordin 25/ 2019, Anexa 2
Abuzul asupra copilului
*Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi
prezentaţi, din perspectiva asistentului social, etapele
plasamentului în regim de urgență a copilului victimă a
abuzului și / sau neglijării
*Citiți legislația și bibliografia recomandate și
prezentați, din perspectiva asistentului social, etapele
intervenției pe Serviciul Telefonul Copilului
Legea 272/ 2004, privind protecția si promovarea
drepturilor copilului, modificatǎ
Abuzul asupra bătrânilor
Realizarea unui ghid de interviu victima adult /
victima copil / agresor / persoana de sprijin
Traficul de personae
*Citiţi legislaţia şi bibliografia recomandate şi detaliaţi
serviciile sociale de care pot beneficia victimele și
agresorii violenței domestice
Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019, Centre de suport
pentru situaţii de urgenţă/de criză, cod 8899 CZ-PN-II,
Centre de zi de consiliere şi informare, cod 8899 CZPN-III,
LEGE Nr. 30/2016 din 17 martie 2016 pentru
ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor
şi a violenţei
Exploatarea prin muncă
Citiți legislația și bibliografia recomandate și
prezentați, din perspectiva asistentului social, etapele
managementului de caz pentru situațiile de abuz,
neglijare, exploatare, trafic.

S8

S9

S10

S11

12

13

Specificul intervenției în cazurile de violență domestică
Citiți legislația și bibliografia recomandate și detaliați
serviciile sociale de care pot beneficia victimele
violenței domestice
Prevenirea situațiilor de violență domestică
*Aplicație
Parcurgeți bibliografia recomandată şi detaliați un alt
model explicativ, diferit de cele prezentate în suportul
de curs. Modelul detaliat de dumneavoastră trebuie să
se centreze fie pe înțelegerea, analiza unei forme de
violență domestică, fie pe intervenție.

S12

ID3_AVD (13.00-17.00)
Sâmbătă, 7 mai 2022 · 1:00 – 5:00 pm
Informații de participare prin Google
Meet
Linkul apelului video:
https://meet.google.com/tyg-bdeo-amp

S13

S14

E

SESI UNE

14

Specificul evaluării în cazurile de violenţă domestică
Realizaţi un plan de intervenţie pentru situațiile de
violență domestică

ID3_AVD (09.00-13.00)
Sâmbătă, 7 mai 2022 · 9:00 am – 1:00
pm
Informații de participare prin Google
Meet
Linkul apelului video:
https://meet.google.com/zzk-vwxz-zmw

E

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

conf. univ. dr. Gabriela Irimescu

Tutore disciplină dr. Ignat Irina Cecilia

