
FIŞA DISCIPLINEI
1
 

 
 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale 
Sociologie 1.3 Departamentul Ştiinţe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Politici sociale europene 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei   MPS1202 – Metodologia analizei politicilor sociale II 

2.2 Titularul activităţii de curs  Dr. Albert-Lőrincz Csanád 

2.3 Titularul activităţii de 
Seminar 

Dr. Albert-Lőrincz Csanád 

2.4 Anul de studiu Master 1. 

2.5 Semestrul 2. 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DS – Discipline de specialitate 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi…     

3.7 Total ore studiu individual 28 

3.8 Total ore pe semestru 70 

3.9 Numărul de credite 7 
 

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, laptop 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Videoproiector, laptop 

 

1Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
 Profesionale 

 Competența de recunoaştere şi de interpretare a problemelor sociale 

 Înțelegerea profundă a metodologiei de analiză în domeniul politicilor sociale 

 Înţelegerea conexiunilor dintre ramurile politicilor sociale 

 

Competenţe 
Transversale 

 Abordarea pe plan teoretic şi practic a situaţiilor problemă în domeniul politicilor 

sociale. 

 Însușirea metodologiei de lucru privind analiza, sinteza și interpretarea aspectelor 

politicilor sociale 

 Însușirea tehnicilor de planificare a cercetării științifice și de redactare a rapoartelor, 

referatelor și publicațiilor de specialitate 

 

 

 

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

 Orientare adecvată în sistemul român de politici sociale 

 Competența de analiză a problemelor sociale din domeniul studiat 

 

7.2 Obiectivele specifice Capacitatea de a identifica persoanele sau colectivităţile afectate de 

probleme sociale 

Capacitatea de a recunoaşte, de a analiza şi de a propune soluţii la nivelul 

politicilor sociale  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în sistemul politicilor sociale.  Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt. 

2. Conceptualizare. Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt. 



3. Tehnici de analiză și de cercetare. Metode 

cantitative. 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

4. Tehnici de analiză și de cercetare. Metode 

calitative.  

 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

5. Alegerea tehnicilor de cercetare în funcție de 

domeniul studiat. 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

6. Planificarea și structurarea cercetării.  Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

7. Realizarea protecţiei sociale în România. 

Educația. Problematizare. 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

8. Realizarea protecţiei sociale în România. 

Ocuparea forței de muncă. Problematizare. 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

9. Realizarea protecţiei sociale în România. 

Asigurări sociale. Problematizare. 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

10. Realizarea protecţiei sociale în România. 

Protecția familiei. Problematizare. 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

11. Realizarea protecţiei sociale în România. 

Sănătatea publică. Problematizare. 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

12. Realizarea protecţiei sociale în România. 

Categorii de persoane volnerabile, asistența 

socială. Problematizare. 

Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

13. Realizarea protecţiei sociale în România. 

Politici penale și criminalitatea. Problematizare. 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt
. 

14. Aspecte economice, probleme de finanțare și de 

distribuire a fondurilor bugatare. 
Activitate frontală şi soluţii 

interactive (expunere, 

problematizare, conversaţie) 

2 ore/săpt. 

 
 

8.2 Seminarii  Metode de predare Observaţii 

Tematica activităților de seminar corespunde 
tematicilor de curs. 

 

Activitate frontală şi soluţii 
interactive (expunere, 
problematizare, conversaţie) 

1 oră/săpt. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și din 

străinătate. 

 
 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - corectitudinea și 

completitudinea 

cunoștinţelor;  

 - coerenţa logică;  

 - gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

- capacitatea de a opera 

cu cunoștinţele 

asimilate;  

- capacitatea de aplicare   

în practică;  

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

Examen – susținere referat 100% 



interesul pentru studiu 

individual. 

10.5 Seminar - -    - 
    

10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie 
 

 

Data completării 

29.09.2017 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
………………… 

 
……………………………….        

         ……………………………… 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


