
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Stiințe Socio Umane 

1.3 Departamentul Stiinte Sociale 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

 
Lice

nţă  

 

 
Lice

nţă  
 

1.6 Programul de studii/Calificarea Masterat: Politici sociale europene 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei MPS1103 - Metodologia analizei politicilor sociale I. 
1 
II. 

2.2 Titularul activităţii de curs Szilagyi Georgina 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Szilagyi Georgina 

2.4 Anul de studiu I 

2.5 Semestrul I 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină de specialitate 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 00 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi: Consultații…   2 

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.8 Total ore pesemestru 84 

3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfăşurare a cursului Videoproiector, conexiune internet 
 Videoproiector, Conexiune 

internet  
 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Videoproiector, conexiune internet, dictafoane 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

 



Competenţe 
profesionale 

Capacitatea de a analiza cauzele, mecanismele de generare şi funcţionare, sistemele 

instituţionale 

şi efectele politicilor sociale, capacitatea de a proiecta politici sociale 

Competenţe 
transversale 

Adoptarea şi aplicarea unei viziuni sistemice, riguros ştiinţifice în analiza 

politicilor sociale, 

incluzând capacitatea de a desluşi şi analiza ideologiile şi opţiunile 

valorice care le generează 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea unor cunoştinţe şi deprinderi metodologice fundamentale dce 

analiză şi interpretare a politicilor 

sociale 

7.2 Obiectivele specifice Înţelegerea şi capacitatea de interpretare a contextului social, politic şi 

instituţional în care se dezvoltă 

şi se manifestă politicile sociale. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



 1. Curs introductiv  

2. Ce sunt politicile sociale? Conceptul de politici 

sociale. Cadrul general de analiză şi discuţie asupra 

politicilor 

sociale ca domeniu distinct al politicilor publice. 

 

3. Politici sociale – abordare istorică. Etapele evoluţiei 

politicilor sociale, de la proiectele modernităţii la 

“Welfare State”. 

 

4. Agenţi ai politicilor sociale. Conturarea elementelor 

politice şi sociale care contribuie direct sau indirect la 

dezvoltarea şi implementarea politicilor sociale 

 

5. Politici de reformă în România după 1989  

 

6. Cum analizăm politicile sociale? Parcurgerea 

ghidului de analiză pentru un program social şi cadrul 

analitic 

pentru o politică socială. 

 

7. Rolul politicilor sociale în fundamentarea, 

elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale. 

Politici pentru 

ombaterea discriminării şi promovarea egalităţii de 

şanse 

 

8. Evaluare finală 

Expunere interactivă, Pentru expunere 
videoproiector 

 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 



1. Modele de politici sociale privind protecţia 

persoanelor cu handicap. Sisteme şi politici de sănătate  

2. Este necesară o politică demografică în România?  

3. Politici sociale care influenţează piaţa 

4. Îngrijirea vârstnicilor ca politică socială  

5. Sistemul sanitar în România  

6. Politica socială în domeniul prevenirii şi combaterea 

criminalităţii  

7. Politica salarială  

8. Romii în România, Bulgaria şi Ungaria  

9. Sistemul de salarizare (în socialism, după 1989)  

10. Politica de folosire integrală a forţei de muncă - 

şomajul  

11. Politici de suport al şomerilor în ţările în tranziţie  

12. Politica socială – familiile cu mulţi copii  

14. Nivelul de trai şi problemele sociale 

dezbatere, clarificare 

conceptuală 

videoproiector 

Bibliografie 
 

 

Csoba, J. A tisztes munka : a teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája? : kísérletek a munka 

társadalmának fenntartására s a jóléti állam alapvető feltételeként definiált teljes foglalkoztatás 

biztosítására. L'Harmattan, Budapest,2010 

 

Preda,M. Riscuri şi inechităi sociale în România : Raportul Comisiei Prezideniale pentru Analiza 

Riscurilor Sociale i Demografice. Polirom, Iasi, 2000 

 

Preda, M. Politica socială românească între sărăcie şi globalizare. Polirom, Iasi, 2002 

 

 

Zamfir, E., Preda, M. Diagnoza problemelor sociale comunitare. Expert, Bucuresti, 2000 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei ajută studentul să se orienteze în sistemul de asistenta sociala in Romania si in UE. 

 
 
 



 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Prezența 70% Lucrare scrisă care 

cuprinde un test grila 

50% 

10.5 Seminar Prezență 70% 

 

Elaborare prezentare 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoașterea sistemului de protecție a șomerilor, nota min5 ( cinci) 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

25.09 2017………… 
 

……………………………….        
         ……………………………… 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


