
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 2
din care: 3.2
curs

1
3.3
seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de
învăţământ 28

din care: 3.5
curs

14
3.6
seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 34
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren

33

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45
Tutoriat 6
Examinări 4
Alte activităţi ................................... 0

3.7 Total ore studiu individual 122
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 Master

1.6 Programul de studii / Calificarea
Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor
infracţiunilor / Asistent social

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Traficul de fiinţe umane
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Carmen Palaghia
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Carmen Palaghia
2.4 An de
studiu

I 2.5 Semestru 1
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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CP1. Cunoaşterea aprofundată a dezvoltărilor teoretice, a abordărilor metodologice şi practice
specifice probaţiunii, medierii şi asistenţei sociale a victimelor infracţiunilor;
CP2. Utilizarea adecvată a limbajului specific domeniului asistenţei sociale în comunicarea
cu medii profesionale diferite;
CP3.  Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii /
aspecte privind probaţiunea, medierea şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor, în
contexte mai largi asociate domeniului;
CP4. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare
incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi;
CP5. Utilizarea nuanţată şi pertinentă a criteriilor şi metodelor de evaluare, pentru a formula
judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii privind probaţiunea, medierea şi asistenţa socială
a victimelor infracţiunilor.
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CT3. Dezvoltarea capacităţii de negociere şi adaptarea acesteia la diverse contexte socio-
profesionale;
CT4. Rezolvarea eficace şi eficientă a problemelor în situaţii de criză şi stare conflictuală;
CT9. Considerare în cadrul activităţii a aspectelor ce ţin de bunăstarea publică şi generală;
CT10. Dezvoltarea unei abordări tolerante, nediscriminatorie şi echitabile în diverse aspecte
şi contexte de activitate profesională şi relaţii inter-umane.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
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l D2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpetarea unor variate tipuri de

concepte, situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului asistenţei sociale;
D4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea,
meritele si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii.
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice diverse tipuri de probleme specifice categoriilor de beneficiari ai serviciilor de

asistenţă socială;
 Descrie tipuri de factori care generează starea de vulnerabilitate socială;
 Utilizeze conceptele fundamentale specifice domeniului asistenţei sociale;
 Analizeze diverse tipuri de probleme sociale.

8. Conţinut

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

1.
Traficul de ființe umane – Caracteristici și
etiologie. descrierea



2.
Cadrul legislativ și instituțional în  traficul de
ființe umane.

expunerea
problematizată
explicaţia
conversaţia
reproductivă
conversaţia
euristică

Cursul se desfăşoară
conform programării
de la orar

Temele de curs se
regasesc la
bibliografie

3.
Traficul de ființe umane și criminalitatea
organizată transfrontalieră.

4.
Rețele organizate implicate în traficul de
ființe umane.

5.
Grupurile vulnerabile și traficul de ființe
umane.

6. Drepturile omului și traficul de ființe umane.

7.
Traficul de ființe umane în Uniunea
Europeană și alte state (S.U.A., Africa, etc.)

8. Traficul de ființe umane în România.

9.
Traficul de ființe umane și dependența de
alcool și de drog.

10.
Traficul de ființe umane și violența
domestică.

11.
Recrutorii în traficul de ființe umane.
Tipologie și “modus operandi”.

12.
Protecția și asistența victimelor
supraviețuitoare ale traficului de persoane.

13.
Cooperarea inter-instituțională în domeniul
prevenirii traficului de ființe umane.

14.
Cooperarea internațională pentru prevenirea
și combaterea traficului de ființe umane.

Bibliografie

Referinţe principale:
Gavriluță, C., Gavriluță, N. (2013). Human Trafficking. Secularisation and Public Policy
Intervention, Institutul European, Iași.
Miftode, V. (coordonator) (2004). Sociologia populațiilor vulnerabile, Editura Universității
Alexandru Ioan Cuza din Iași;
Brysk, A., Fitzpatrick, A.C. (2012). From human trafficking to human rights: reframing
contemporary slavery, University of Pennsylvania Press, PHILADELPHIA.

Referinţe suplimentare:
Muraszkiewicz J.M. (2019). Protecting Victims of Human Trafficking From Liability. The European
Approach, Palgrave Studies in Victims and Victimology.
Cullen-DuPont, K. (2009). Global Issues: Human Trafficking, Infobase Publishing.
Dragiewicz, M. (2015) Global Human Trafficking, Routledge.
Obokata, T. (2006). Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards a
Holistic Approach, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS.

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii



(ore şi referinţe
bibliografice)

1.
Traficul de ființe umane – Caracteristici și
etiologie.

expunerea
problematizată
discuţia
observaţia dirijată
observaţia
independentă
explicaţia

Seminarul se
desfăşoară conform
programării de la
orar

Fiecare student
trebuie să elaboreze
şi să susţină două
proiecte de seminar.

2.
Cadrul legislativ și instituțional în  traficul de
ființe umane.

3.
Traficul de ființe umane și criminalitatea
organizată transfrontalieră.

4.
Rețele organizate implicate în traficul de
ființe umane.

5.
Grupurile vulnerabile și traficul de ființe
umane.

6. Drepturile omului și traficul de ființe umane.

7.
Traficul de ființe umane în Uniunea
Europeană și alte state (S.U.A., Africa, etc.)

8. Traficul de ființe umane în România.

9.
Traficul de ființe umane și dependența de
alcool și de drog.

10.
Traficul de ființe umane și violența
domestică.

11.
Recrutorii în traficul de ființe umane.
Tipologie și “modus operandi”.

12.
Protecția și asistența victimelor
supraviețuitoare ale traficului de persoane.

13.
Cooperarea inter-instituțională în domeniul
prevenirii traficului de ființe umane.

14.
Cooperarea internațională pentru prevenirea
și combaterea traficului de ființe umane.

Bibliografie
Gavriluță, C., Gavriluță, N. (2013). Human Trafficking. Secularisation and Public Policy
Intervention, Institutul European, Iași.
Miftode, V. (coordonator) (2004). Sociologia populațiilor vulnerabile, Editura Universității
Alexandru Ioan Cuza din Iași;
Brysk, A., Fitzpatrick, A.C. (2012). From human trafficking to human rights: reframing
contemporary slavery, University of Pennsylvania Press, PHILADELPHIA.
Muraszkiewicz J.M. (2019). Protecting Victims of Human Trafficking From Liability. The European
Approach, Palgrave Studies in Victims and Victimology.
Cullen-DuPont, K. (2009). Global Issues: Human Trafficking, Infobase Publishing.
Dragiewicz, M. (2015) Global Human Trafficking, Routledge.
Obokata, T. (2006). Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards a
Holistic Approach, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS.



Data
completării

Titular de curs Titular de seminar

27.09.2021 Lect.univ.dr. Carmen Palaghia Lect.univ.dr. Carmen Palaghia

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

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

Disciplina “Traficul de fiinţe umane” răspunde nevoii instituţiilor şi profesioniştilor de a utiliza
metode avansate de cercetare pentru culegerea datelor şi realizarea cercetărilor de la nivel social.

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 50%

10.5 Seminar/
Laborator

 Prezenţa activă la
seminarii

 Elaborarea şi susţinerea
unor proiecte de seminar

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

Evaluare prezentare
proiecte

50%

10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea teoretica a unui studiu de caz pentru o situatie ce vizeaza traficul de ființe umane.
 Elaborarea unui proiect de specialitate aplicând principii, norme si valori de etica si

deontologie profesionala specifică domeniului traficul de ființe umane.


