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FIŞA DISCIPLINEI  

(licență) 

 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Istorie și Geografie 

Departamentul Departamentul de Științe Umane și Social-politice 

Domeniul de studii Asistență socială 

Ciclul de studii Licență, 3 ani 

Programul de studii/calificarea Asistență socială/asistent social 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Stagiu de elaborare a lucrării de licență 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Geta MITREA 

Titularul activităţilor de seminar  

Anul de studiu III Semestrul 5 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:  

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

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână  Curs 0 Seminar 0 Laborator 0 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 
44 

Curs 0 Seminar 0 Laborator 0 Proiect 44 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren - 

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

II d) Tutoriat  - 

III Examinări - 

IV Alte activităţi (precizaţi): activități în teren - 

 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 0 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 50 

Numărul de credite 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Teorii și metode de intervenție în asistență socială, Metodologia cercetării în științele sociale, 

Practica de specialitate 

Competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Nu este cazul 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Nu este cazul 

Laborator  Nu este cazul 

Proiect  Suport logistic individual 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

- C1.1: Definirea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de diagnoza şi intervenţie în vederea reducerii 

riscurilor sociale 

- C1.2.: Utilizarea cunoştinţelor de bază în explicarea şi interpretarea riscurilor sociale de la nivel 

comunitar  

- C2.1.: Identificarea şi descrierea metodologiei şi procedurilor de elaborare a politicilor şi 

programelor destinate persoanelor şi grupurilor vulnerabile  

- C2.2.: Explicarea apariţiei şi menţinerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, utilizand 

procedurile specifice  

- C3.1. Definirea conceptelor, metodelor și tehnicilor specifice de diagnoză a sistemului de asistență 

socială; 

- C3.2. Elaborarea unor strategii și scenarii alternative de interpretare a realităților și problematicilor 

sociale 

- C4.1.: Identificarea şi descrierea elementelor structurale ale sistemului de asistenţă socială  

- C4.2.: Explicarea mecanismelor de intervenţie la nivel individual şi comunitar 

Competenţe 

transversale 
- CT1.: Abordarea obiectivă şi argumentată, teoretic şi practic a unor situaţii-problemă, în vederea 

soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistenţei sociale. 

- CT2.: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa transdiciplinară pe diverse paliere ierarhice 

la nivel intra şi interorganizaţional. 

- CT3.: Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională, identificarea resurselor şi 

modalitaţilor de dezvoltare personală şi profesională în scopul inserţiei şi adaptării pe piaţa muncii. 

 

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

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Structurarea științifică a demersului în vederea respectării unui parcurs metodologic adecvat 

domeniului de asistență socială 

 

8. Conţinuturi 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Alegerea subiectului, a temei de interes a lucrării de licență; 

stabilirea titlului. 
4 

- expunere, prelegere, 

conceptualizare, 

problematizare, analiză, 

învăţarea prin descoperire. 

 

 

 

Stabilirea scopului, obiectivelor și structurii lucrării; 

formularea ipotezelor de cercetare 
4 

Identificarea resurselor de practică; identificarea surselor de 

informații și a celor bibliografice 
6 

Elemente de redactare a unei lucrări de licență; Stiluri 

alternative de citare; alegerea stilului de citare în lucrarea de 

licență 

4 

Stabilirea mijloacelor, metodelor și tehnicilor de cercetare 4 

Studierea și analiza surselor de informații și a celor 

bibliografice; redactarea lucrării de licentă 
34 

Finalizarea licentei: verificarea (confirmare/infirmare) a 

ipotezelor cercetării, formularea concluziilor; redactarea 

cuprinsului si a bibliografiei 

4 

Bibliografie 

1. Alexiu, Mircea, (2008), Teorii și practice ale intervenției în asistență socială (Note de curs), Editura Mirton 

Timișoara. 

2. Chelcea, Septimiu, (2005) Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în 

domeniul ştiinţelor socioumane, Editura Comunicare.ro, Bucureşti 

3. Chelcea, Septimiu, (2004) Iniţiere în cercetarea sociologică, Editura Comunicare.ro, Bucureşti. 

4. Chelcea, Septimiu, (2007) Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Editura 

Economică, Bucureşti. 
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5. Chelcea, Septimiu, (2011) Tehnici de cercetare sociologică (suport de curs), Bucureşti. 

6. Eco, Umberto, (2006) Cum se face o teză de licență, Editura Polirom, Iași. 

7. Iluţ, Petru, (1997) Abordarea calitativă a socio-umanuului, Editura Polirom, Iaşi. 

8. Mucchielli, Alex (coord), (2002) Dicţionar al metodelor calitative în ştiinţele umane şi sociale, Editura 

Polirom, Iaşi. 

9. Neamţu, George, coord., (2015), Enciclopedia Asistentei sociale, Editura Polirom, Iaşi. 

10. Neamtu, George, coord., (2011) Tratat de asistenta socială, Editura Polirom, Iasi. 

11. Payne, Malcolm, (2011) Teoria modernă a asistentei sociale, Editura Polirom, Iași. 

12. Roth, Maria, Rebeleanu, Adina, (2007) Asistenţa socială. Cadrul conceptual şi aplicaţii practice, Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

13. Singly, François; Blanchet, Alain;  Gotman, Anne; Koufmann, Jean-Claude,  (1998)Ancheta şi metodele ei: 

chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul  comprehensiv, Editura Polirom, Iaşi. 

14. Baze internationale de date: www.ceeol.com, www.mendeley.com, www.ebsco.com, www.researchgate.com, 

www.scribd.com 

Bibliografie minimală: 

1. Cormoș, Cristina, Ghid de practică III (Suport pentru laborator); 

2. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul 

ştiinţelor socioumane, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005 

3. Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Editura Economică, 

Bucureşti, 2007 

4. Eco, Umberto, Cum se face o teză de licență, Editura Polirom, Iași,  2006 

5. Iluţ, Petru, Abordarea calitativă a socio-umanuului, Editura Polirom, Iaşi, 1997 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Disciplina asigură competențele şi aptitudinile care răspund nevoilor asociațiilor profesionale şi angajatorilor publici și privați din domeniu. Aptitudinile şi 

competențele pe care conținutul disciplinei le asigură cursanților se regăsesc cuprinse în clasificarea ocupațiilor din România. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Proiect 

Însușirea adecvată a terminologiei, metodelor și 

conceptelor utilizate în realizarea lucrării. 

Parcurgerea bibliografiei 

 

Colocviu 100% 

 

Standard minim de performanţă 

 Însușirea adecvată a terminologiei de specialitate 

 Abilități minimale de utilizare a metodelor de analiză specifice domeniului 

 Utilizarea adecvată a surselor bibliografice 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs / proiect 

20.09.2021 Lector univ. dr. Geta MITREA 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 


