
 
Anexa 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea ISTORIE ŞI GEOGRAFIE 

Departamentul Stiinte Umane si Social-Politice 

Domeniul de studii ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Politici  de incluziune socială 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. Dr. Carmen Ciornei 

Titularul activităţilor de seminar Lector univ. Dr. Carmen Ciornei 

Anul de studiu 3 Semestrul 5 Tipul de evaluare E 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

 

 

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 30 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 

20 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

II d) Tutoriat  10 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (precizaţi):  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 83 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Politici sociale 

 Politici publice 

Competenţe  - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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 Desfăşurare a cursului  Participare la cel putin 50% din cursuri 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Participare la cel putin 70% din seminarii 

Laborator   

Proiect   

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Competenţe cognitive: 

- Să definească, să înțeleagă, să recunoască fenomene ca marginalizare 

socială, excluziune socială, grupuri vulnerabile, incluziune socială 

- să recunoască, să identifice mecanismele intervenției în scopul limitării 

efectelor excluziunii sociale 

- să identifice și să explice comportamentele de risc din comunitățile 

marginalizate 

- să înțeleagă și să construiască scenarii de muncă prin intermediul 

echipelor multidisciplinare în sprijinul comunităților marginalizate 

- să identifice și să recunoască mecanismele de ameliorare a politicilor 

publice destinate incluziunii sociale și combaterii marginanizării 

grupurilor vulnerabile 

Competenţe instrumental-aplicative: 

- formarea deprinderilor de evaluare, diagnosticare, intervenție în scopul 

reducerii fenomenelor de excluziune socială, marginalizare socială, 

discriminare. 

- Să dezvolte abilități de comunicare cu indivzyii, familiile, grupurile și 

comunitățile marginalizate 

- Să planifice și să deruleze proiecte de cercetare științifică, valorificând 

informațiile din portofoliul instituțiilor implementatoare de politici de 

incluziune socială 

Competente atitudinale: 

- capacitatea studenţilor de a identifica propriile prejidecăți, bariere, 

limite, în ceea ce privește munca socială cu și pentru persoane, familii, 

grupuri, comunități supuse riscului de excluziune socială 

Competenţe 

transversale 
 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 sociale. 

 Capacitatea de a valorifica resursele personale, instituționale, comunitare 

pentru atingerea obiectivelor profesionale. 

 

 

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

Obiectivul general al 

disciplinei 

- insușirea,  explicarea și valorificarea conceptelor de baza privind 

politicile sociale, politicile de incluziune socială, bunăstare,  

politici publice, instituții implementatoare de politici privind 

incluziunea socială, marginalizare sociala, excludere sociala, 

drepturi, roluri instituționale specifice 

- formarea de capacitate necesare pentru aplicarea principiilor 

teoretice de incluziune socială si combatere a excluziunii sociale in 

practica sociala 

 

-formarea de deprinderi şi abilităţi practice profesionale. 
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8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Curs 1 – 2. 

Introducere. Politica socială. Probleme sociale. Perspective 

teoretice privind excluziunea și incluziunea socială. Grupuri 

vulnerabile. 

4 -

prelegere, 

expunere, 

curs 

interactiv; 

 

 

Curs 3 - 4 

Bunăstarea. Mecanismele producerii bunăstării. Marginalizare. 

Raportul excluziunii sociale cu sărăcia, cu lipsa de resurse, 

etichetare. 

4 - 

prelegere, 

expunere, 

curs 

interactiv. 

 

Curs 5 – 6 

Politici sociale europene privind incluziunea socială.  

4 - 

prelegere, 

expunere, 

curs 

interactiv. 

 

Curs 7 – 8 

Servicii de asistență socială. Responsabilități instituționale. 

Instituții implementatoare de politici de incluziune socială 

4 - 

prelegere, 

expunere, 

curs 

interactiv. 

 

Curs 9 – 10. 

Categorii vulnerabile și mecanisme de intervenție socială. 

Integrarea în muncă a adulților apți de muncă din grupuri 

vulnherabile. 

4 - 

prelegere, 

expunere, 

curs 

interactiv.  

 

Curs 11 – 12 

Probleme ale comunităților de romi. Politici de incluziune socială a 

romilor. Comunități marginalizate.  

 

2 - 

prelegere, 

expunere, 

curs 

interactiv. 

 

Curs 13 – 14 

Valorizarea, protecția și incluziunea socială a persoanelor de vârsta 

a treia. Valorizarea, protecția și incluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilități. 

 

2 - 

prelegere, 

expunere, 

curs 

interactiv. 
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Metode de 

predare 
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Seminar 1 – 2 

Obiective ale politicilor sociale. Protecția și 

securitatea socială. Grupuri vulnerabile. 

Exemplificări.  

2 expunerea, 

dezbaterea, jocuri 

de rol, studiul de 

caz 

 

Seminar 3 – 4 

Resurse ale bunăstării. Indicatori ai bunăstării. 

Statul bunăstării. Efecte ale sărăciei. 

2 expunerea, 

dezbaterea, jocuri 

de rol, studiul de 

caz 

 

Seminar 5 – 6 

Exemple de politici europene privind protecția și 

incluziunea socială  

2 expunerea, 

dezbaterea, jocuri 

de rol, studiul de 

caz 

 

Seminar 7 – 8 

Servicii de asistență socială. Regulamente 

instituționare și proceduri ale instituțiilor 

implementatoare de politici de incluziune socială 

2 expunerea, 

dezbaterea, jocuri 

de rol, studiul de 

caz 

 

Seminar  9 – 10. 

Grupuri vulnerabile. Beneficiari de venit minim 

garantat. Reinserție socio-profesionala. Modele 

instituționale (centre de incluziune socială) 

2 expunerea, 

dezbaterea, jocuri 

de rol, studiul de 

caz 

 

Curs 11 – 12 

Exemple de bune practici în ceea ce privește 

incluziunea comunitaților de romi. Dificultăți și 

soluții. Strategii locale. 

 

2 expunerea, 

dezbaterea, jocuri 

de rol, studiul de 

caz 

 

Curs 13 – 14 

Vîrstnici valorizați. Exemple de bune practici. 

Integrare, reinserție pe piața muncii a persoanelor 

cu dizabilități. Bune practici – exemple și soluții.  

 

2 expunerea, 

dezbaterea, jocuri 

de rol, studiul de 

caz 

 

 aferentă celei de la curs 

Bibliografie minimală 

 aferentă celei de la curs 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 Studenţii sunt pregătiţi pentru a înţelege specificul intervenției din perspectiva incluziunii 

sociale pentru indivizi, familii, grupuri și comunitați marginalizate și/sau supuse riscului 

marginalizării.  

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

instrumentele de evaluare formativă (pe 

parcurs):  evaluarea participării şi 

implicării în cursul interactiv 

 

E 50% 

Seminar 
evaluarea participării active in cadrul 

seminariilor, prezentarea de 
E 50% 



Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică  

a programelor de studii 

 

7 / 7 

Universitatea 

Ştefan cel Mare 

Suceava 

teme/referate/eseuri 

Laborator  -   

Proiect     

Standard minim de performanţă 

Standarde minime pentru nota 5: însuşirea principalelor noţiuni, idei, concepte. 

Standarde pentru nota 10: însuşirea principalelor noţiuni, idei, concepte, înțelegerea 

fenomenului marginaliyării, excludereii sociale; cunoaşterea instituțiilor responsabile în 

intervenția socială; capacitatea de a analiza într-o situaţie dată aspectele intervenţiei sociale 

pentru grupuri cu risc de marginalizare; stâpânirea unui limbaj de specialitate. Prezentarea 

unei lucrări care să permită analiza comparativă a politicilor de incluziune socială din 

România cu cea a altui stat (european și nu numai) 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 

seminar 

19.09.2020 Lector univ. Dr. Carmen 

Ciornei 

Lector univ. Dr. Carmen 

Ciornei 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
25.09.2020 Lector dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
25.09.2020 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 

 


