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FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Sțiințe Umane și Social-Politice 

Domeniul de studii Asistență socială 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii  Asistență socială  

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Asistența Socială în Uniunea Europeană  
Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Alexandru Baișanu 
Titularul activităţilor aplicative Asist. Dr. Lucian Mocrei-Rebrean 
Anul de studiu III Semestrul V Tipul de evaluare C 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC – complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

18 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
II d) Tutoriat   

III Examinări 3 
IV Alte activităţi (precizaţi):  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 55 
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 100 
Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum   
Competenţe   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Sală cu videoproiector 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Sală cu videoproiector 
Laborator  Nu este cazul 
Proiect  Nu este cazul 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

- Identificare, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale 
de la nivel comunitar 
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- Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale 
excluse sau în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii); 

- Comunicare şi relaţionare eficientă cu beneficiarii 
Competenţe 
transversale 

- Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă 
în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor 
specifice asistentei sociale; 

- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si 
modalităților de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi adaptării la 
cerinţele pieţei muncii 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoașterea dimensiunilor specifice activității de asistență socială în 
contextul politicilor sociale din Uniunea Europeană 

 
8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

Activitatea de asistență socială în Uniunea Europeană – 
repere introductive  

2  
 
 
 
 
 
 
 

Expunere, 
problematizare 

 

Activitatea de asistență socială - perspective internaționale 2 
Drepturile omului și practica asistenței sociale - perspectivă 
comparativă  

2 

Dreptul internațional și activitatea de asistență socială – 
diferențe și interpretări  

2 

Multiculturalism și asistență socială 2 
Sistemele de protecție socială din UE - introducere 2 
Sistemele de protecție socială din UE - analiză comparativă 2 
Politici europene pentru combaterea sărăciei  2 
Politici europene pentru combaterea  
excluziunii sociale 

2 

Conflictele etnice din perspectiva asistenței sociale 2 
Imigrație și strategii de incluziune socială în Uniunea 
Europeană - introducere 

2 

Imigrație și strategii de incluziune socială în Uniunea 
Europeană – analiză comparativă 

2 

Activitatea de monitorizare a activității de asistență socială 
în Uniunea Europeană 

2 

Coordonarea politicilor de protecție socială în Uniunea 
Europeană 

2 

Bibliografie 
Bibere O, Uniunea Europeană între virtual şi real, Ed. All, Bucureşti, 1999. 
Fitzpatrick, Tony (2001) Welfare Theory: an Introduction, Houndsmills: Palgrave Macmillan 
Macovei Monica, Ghid privind punerea în aplicare a art.5 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 
Mazilu Dumitru, Drepturile Omului, Concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2000. 
Van Ewijk, Hans (2009) European Social Policy and Social Work Citizenship-based Social Work. London: 
Routlege. 

Bibliografie minimală 
Fitzpatrick, Tony (2001) Welfare Theory: an Introduction, Houndsmills: Palgrave Macmillan 
Mazilu Dumitru, Drepturile Omului, Concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2000 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 
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Activitatea de asistență socială - perspectivă internațională 1  
 
 
 
 
 
 
Analiză, conversația 
euristică, dezbaterea 
în grupuri de studiu, 
studiul de caz 

 
Activitatea de asistență socială în Uniunea Europeană 1 
Scopurile asistenței sociale - perspectivă pan-europeană 1 
Drepturile omului și practica asistenței sociale 1 
Dreptul internațional și activitatea de asistență socială 1 
Noțiunea de multiculturalism în asistența socială 1 
Sistemele de protecție socială din UE 1 
Politici europene pentru combaterea sărăciei 1 
Politici europene de protecție socială  1 
Imigrație și strategii de incluziune socială 1 
Monitorizarea activității de asistență socială – repere 
europene 

1 

Sistemele de protecție socială din Uniunea Europeană 1 
Probleme de compatibilitate legislativă în activitatea de 
asistență socială 

1 

Conflictele etnice - abordări pan-europene 1 
Bibliografie 

Bibere O, Uniunea Europeană între virtual şi real, Ed. All, Bucureşti, 1999. 
Fitzpatrick, Tony (2001) Welfare Theory: an Introduction, Houndsmills: Palgrave Macmillan 
Macovei Monica, Ghid privind punerea în aplicare a art.5 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 
Mazilu Dumitru, Drepturile Omului, Concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2000 
Van Ewijk, Hans (2009) European Social Policy and Social Work Citizenship-based Social Work. London: 
Routlege. 

Bibliografie minimală 
Fitzpatrick, Tony (2001) Welfare Theory: an Introduction, Houndsmills: Palgrave Macmillan 
Mazilu Dumitru, Drepturile Omului, Concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2000 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina iese în întâmpinarea nevoii comunităților europene, instituțiilor publice naționale și 
internaționale cu competențe specifice, dar și ONG – urilor de se coordona în activitatea de asistență 
socială  

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoașterea conceptelor specifice 
disciplinei; Evaluarea capacității de a 
sintetiza informațiile și de a compara 
sistemul din UE cu asistența socială din 
România. 

 
 

Colocviu 

 
 

50% 

Seminar 
Prezența și participarea la seminarii  
Elaborarea și prezentarea unui referat  

Referat  
50% 

Laborator     
Proiect     
Standard minim de performanţă 
Standard minim de performanţă pentru nota 5: 
- Cunoașterea activității în asistență socială  din perspectivă internațională si europeană 
Standard minim de performanţă pentru nota 10: 
- Cunoașterea activității în asistență socială  din perspectivă internațională si europeană 
- Cunoasterea sitemului de protectie din UE 
- Cunoasterea politicilor sociale din UE 
- Activitatea de monitorizare a activității de asistență socială în Uniunea Europeană 
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Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 
15. 07. 2021 Conf dr. Alexandru Băișanu 

 

Asiste dr. Lucian Mocrei Rebrean 

 

  
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

 
Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 
 

 
 


