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DE CURS
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CONF. DR. MARIA MARINELA MIHĂILĂ (SANDU) SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

TITULARUL
ACTIVITĂȚILOR
DE SEMINAR/L.P.

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL

CONF. DR. MARIA MARINELA MIHĂILĂ (SANDU) SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR
SOCIOLOGIA FAMILIEI, DREPT CIVIL / DREPTUL FAMILIEI, ASISTENŢA SOCIALĂ A
FAMILIEI ŞI COPILULUI

OBIECTIVE* 1. Evidenţierea interdependenţelor în diada familie-societate cu accent pe abordarea pozitivă a
„crizei” familiale din perspectivă istorică. Analize comparative.
2. Surprinderea schimbărilor de la nivelul subsistemelor familiale corelate cu dinamismul în plan
socio-demografic şi cultural
3. Abordarea sistemică a protecţiei familiei în context socio-juridic european pe trei direcţii de
analiză: politici sociale în domeniul populaţiei şi familiei, cadrul normativ şi instituţional, măsuri
socio-economice la nivel demografic şi familial
4. Identificarea unor aspecte problematice sau a unor situaţii speciale privind protecţia familiei în
context european în cadrul proiectelor de cercetare-acţiune; conturarea de soluţii psiho-socio-
juridice  în cadrul proiectelor de intervenţie specifică.

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE

COMPETENȚE
PROFESIONALE**

1. Analiza şi explicarea din perspectivă socio-antropologică şi culturală a raporturilor dintre
familie şi societate cu accent pe identificarea unor repere socio-demografice şi economice ale
manifestării crizei familiale în context european
2. Analiza şi explicarea dinamicii sistemului familial în contextul progresului socio-demografic şi
cultural
3. Înţelegerea şi explicarea viziunii sistemice asupra protecţiei familiei în context european cu
respectarea cadrului de natura bioetica
4. Iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte şi programe de cercetare pe cele trei paliere ale protecţiei
sociale: politici demografice şi cele privitoare la familie; normativitatea socio-juridică; măsuri
socio-economice la nivel demografic şi familial
5. Conturarea unor strategii, direcţii de acţiune şi măsuri concrete în domeniul protecţiei populaţiei
şi familiei cu accent pe complexa problematica a cuplului conjugal şi pe manifestarea parentalităţii

COMPETENȚE
TRANSVERSALE

1. Elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor şi politicilor demografice şi
cele privitoare la protecţia familiei şi copilului
2. Colaborare, în calitate de expert în problematica protecţiei familiei în context european, la
adoptarea/modificarea unor acte normative cu efect direct sau indirect asupra vieţii de familie
3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire, precum şi a celor de suport acordate
beneficiarilor sistemului de asistenţă socială a familiei şi copilului (asistenţă familială)
4. Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi familiile aflate în risc de
excludere socială
5. Abordarea obiectivă şi argumentată, atât teoretic, cât şi practic a unor situaţii-problemă în
vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistenţei
familiale

CONTINUTUL
CURSULUI

I. Familie şi societate versus societate şi familie – perspectiva socio-antropologiei istorice
II. Schimbări şi tendinţe în structura şi funcţiile familiei moderne şi post-moderne



1. Subsistemul conjugal sau „cuplu” – căsătoria, izvor fundamental al relaţiilor de rudenie;
concubinajul, uniunea liberă şi formele alternative de căsătorie ; redefinirea „cuplului” şi efectele
asupra funcţiilor, responsabilităţii şi practicilor parentale
2. Aspecte bioetice privitoare la reproducere, filiaţie – naturală sau firească; adoptivă sau civilă;
artificială ca rezultat procreaţiei asistate medical – şi parentalitate
3. Autoritate părintească şi responsabilitate parentală
III. Sistemul de protecţie socială a familiei: analize comparative 1. Politici demografice şi cele
privitoare la familie; 2. Normativitatea socio-juridică în domeniul protecţiei familiei; Tipuri de
măsuri și intervenţii socio-economice implicite și explicite
IV. Situaţii speciale privitoare la protecţia familiei şi a copilului: „filiaţiile nefireşti” şi
„homoparentalitatea”; procreaţia artificială şi problematica cunoaşterii originilor genetice
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CONȚINUTUL
LUCRĂRILOR DE
SEMINAR/LABORATOR

1. Politici demografice şi cele privitoare la familie: caracteristici, tendinţe, soluţii reformatoare
analiză critică
2. Standarde internaţionale, europene şi reforma legislativă la nivel naţional privind protecţia
familiei – analize comparative
3. Situaţii problematice legate de viaţa de familie în cadrul societăţii moderne şi post-moderne –
criză familială sau proces adaptativ?
4. „Conjugalitatea afectivă, parentalitatea asumată şi responsabilizarea progresivă a
copilului – premise pentru revigorarea familiei contemporane” – aria tematică din cadrul
proiectelor de cercetare-acţiune centrate pe identificarea de soluţii concretizate în strategii şi
planuri de acţiune în domeniul protecţiei familiei în context european

BIBLIOGRAFIE
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Mihăilă, Maria Marinela (2016) „The Parental Responsability and the Religious Values Transmission through Family”
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National Identity”, Târgu Mureș, Petru Maior University, 2015, pp. 15-24.
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asumarea responsabilităţii parentale), în volumul colectiv al Conferinţei Internaţionale “Semnificaţie şi
Interpretare în societatea bazată pe cunoaştere”, Institutul European.

Mihăilă, M. M. (2012) Bioethical Aspects Regarding Filiation as a Result of Artificial Fecundation (Aspecte bioetice
privind filiaţia ca rezultat al fecundaţiei artificiale), în volumul colectiv al Conferinţei „Rethinking the Politics
for the Knowledge Society”, Secţiunea Ethics, social and political philosophy, Institutul European.

Mihăilă, M.., M. (2011) Parentalitatea în contextul transformărilor familiale, în Dumitru Batâr, Dorel Morândău (coord.),
„Repere pentru construirea unei radiografii sociale”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu.

Revue Critique de Droit International Privé; Revue Internationale de Droit Privé comparé; Revue Trimestrielle de Droit
civil

REPERE
METODOLOGICE***

Prelegerea, dezbaterea, problematizarea, documentarea bibliografică, statistică şi factuală, studii de
caz, oferirea de exemple din practică, videoproiecţie design proiecte de cercetare

EVALUARE
metodele

Activitatea de curs şi seminar; activitatea de seminar – susţinerea referatelor şi proiectelor
individuale sau de grup; studiu individual; aplicaţii practice şi voluntariat în instituţii şi organizaţii
din domeniul protecţiei familiei şi copilului; iniţierea şi desfăşurarea proiectelor de
cercetare/intervenţie psihosocială

forme
Participarea la cursuri şi seminarii; întocmirea şi susţinerea referatelor/lucrărilor aplicative/
proiectelor de cercetare-intervenţie în cadrul evaluării pe parcursul semestrului conform temei alese;
examen oral pe baza tematicii cursului şi a seminarului; predarea şi susţinerea lucrării ştiinţifice de
specialitate în cadrul colocviului semestrial

ponderea
formelor de
evaluare în

formula notei
finale

Participarea la activitățile de curs și seminar – 10%; prezentarea unei teme de seminar (evaluare
parțială) – 30% ; întocmirea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice de specialitate – eseu sau proiect
având un caracter investigativ sau/şi aplicativ, în cadrul evaluării finale din cadrul  colocviului
semestrial - 30% ; examen oral/scris din tematica disciplinei cu prezentarea lucrării ştiinţifice de
specialitate – 20%; punctaj din oficiu – 10%.



standardele
minime de

performanță****

1. Să analizeze şi să explice din perspectivă socio-antropologică şi culturală
raporturile din diada familie-societate cu accent pe identificarea unor repere
socio-demografice şi economice ale manifestării crizei familiale în context
european
2. Să analizeze şi să explice dinamica sistemului familial în contextul
progresului socio-demografic şi cultural
3. Să înţeleagă viziunea sistemică şi comparatistă asupra protecţiei familiei în
context european cu respectarea cadrului de natură bioetică
4. Să iniţieze şi să devolte proiecte şi programe de cercetare-acţiune pe cele trei
paliere ale protecţiei sociale: politici demografice şi cele privitoare la familie;
normativitatea socio-juridică; măsuri socio-economice la nivel demografic şi
familial
5. Să contureze strategii, direcţii de acţiune şi măsuri concrete în domeniul
protecţiei populaţiei şi familiei cu accent pe complexa problematica a cuplului
conjugal şi pe manifestarea parentalităţii

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii
** la nivel de descriptor
*** strategia didactică, materiale, resurse
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar/l.p.
30 Septembrie 2016                                                                            Conf. dr. Maria Marinela Mihăilă

Data avizării în departament Semmnătura directorului de departament

20 decembrie 2016 Conf. dr. Romeo Asiminei


