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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Teoria şi practica în AS” oferă posibilitatea studentului să cunoască teoriile fundamentale de orientare
complexă care stau la baza muncii sociale. Are menirea de a oferi cunoştinţe cu privire la tehnicile şi metodele de lucru
utilizate în asistenţa socială, precum şi analizează evoluţia asistenţei sociale şi portretul profesional-moral al asistentului social.
Permite studentului cunoaşterea şi înţelegerea principalelor perspective teoretice, modele, metode şi tehnici din
asistenţa socială. Cursul propune înţelegerea şi aprofundarea conceptelor specifice asistenţei sociale, ca şi a importanţei
fundamentării teoretice a sistemelor de asistenţă socială. O parte consistentă a tematicii cursului pune accentul pe
cunoaşterea şi însuşirea teoriilor şi modelelor dezvoltate în şi pentru asistenţa socială. O altă parte a cursului este axată
pe înţelegerea şi formarea abilităţilor de utilizare a metodologiei specifice domeniului asistenţei sociale. De aceea, prin
abordarea unor teme specifice, cursul îşi propune dezvoltarea capacităţii de a utiliza concepte teoretice, de a interpreta
teoretic fenomene sociale şi de a aplica în practică, în abordarea concretă a unor probleme şi cazuri sociale, cunoştinţele
teoretice, diferitele modele ale practicii din asistenţa socială, ca şi metodele şi tehnicile consacrate în domeniu.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive: studentul va demonstra cunoaşterea și înțelegerea teoriilor în asistenţa socială; va şti conceptele
şi perspectivele teoretice clasice şi specifice asistenţei sociale; va demonstra cunoaşterea metodelor pentru evaluarea iniţială şi
evaluarea complexă; va şti care sunt fazele procesului de asistenţă socială.
Competenţe de învăţare: se vor manifesta în capacitatea de a se documenta în vederea proiectării unui plan de
intervenţie; în informarea la zi privind problemele legate de procesul de asistenţă socială; în priceperea de a consulta sursele de
specialitate şi de a învăţa din propriul demers educativ.
Competenţe de aplicare: studentul va aplica cunoştinţele specifice disciplinei în identificarea problemelor cu care se
confruntă beneficiarul, în selectarea corectă a metodelor de evaluare; în elaborarea planului de intervenţie.
Competenţe de analiză: se exprimă în deprinderea de a examina mai multe oportunităţi de formare/dezvoltare a
competenţelor, pentru a lua o decizie ştiinţific întemeiată; în aplicarea unor grile sau parametri de evaluare, prin care se
desfăşoară autoevaluarea şi evaluarea reciprocă a planului individual de intervenţie; în analiza posibilităţilor de dezvoltare
personală din perspectiva asistenţială.
Competenţe de comunicare: se arată în capacitatea de a se exprima în limba maternă într-o manieră clară şi precisă,
oral şi în scris, utilizând limbajul specific asistenţei sociale în diverse contexte socio-culturale și profesionale; în abilităţile de a
realiza convorbiri, expuneri, caracterizări de factură psihosocială şi de a reacţiona adecvat la solicitările exprimate în limbaj
profesional.
Competenţe la nivel de integrare: se probează prin capacitatea de a proiecta un design de evaluare iniţială şi
complexă, un plan de intervenţie individualizat corect din punct de vedere a standardelor existente.
Finalităţi de studii
- Să evalueze gradul de aplicabilitate a teoriilor în practica de specialitate.
- Să definească corect problema beneficiarului şi să identifice cauzele acesteia.
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Să interpreteze corect cazuistica variată din asistenţa socială, utilizând teoriile specifice. ·
Să selecteze metodele eficiente la diferite faze ale procesului de asistenţă socială.
Să proiecteze activităţi pentru planul de intervenţie socială.
Să justifice intervenţiile asistentului social.
Să-şi asume rolurile asistentului social în relaţionarea cu beneficiarii sistemului.
Să demonstreze autonomie în ceea priveşte învăţarea, precum şi un nivel ridicat de înţelegere a proceselor
învăţare.
Precondiții
1. Discipline anterior studiate: Sociologia generală si tehnici de cercetare, Introducere in asistenţă socială.
2. Condiții prealabile:
- operaționalizarea terminilor în domeniul asistenței sociale: teorii, metode și tehnici în asistență socială, intervenție
asistențială, echipă multidisciplinară, procesul de asistenţă socială etc.
Unități de curs
Tema 1. Introducere în teoria şi practica asistenţei sociale
Tema 2. Personalitatea - determinant fundamental în asistenţa socială.
Tema 3. Teorii ale personalităţii cu aplicaţie în asistenţa socială
Tema 4. Teoriile asistenţei sociale
Tema 5. Fazele procesului de asistenţă socială
Tema 6. Abordări metodologice în practica asistenţei sociale
Tema7. Metode şi tehnici în asistenta socială
Tema 8. Interviul
Tema 9. Managementul de caz
-

Strategii de predare și învăţare
Prelegere interactivă prin: expunere, explicare cu aplicarea de tehnologii informaţionale
Prelegere clasică
Brainstorming
Lucrul în grup
Analiza studiilor de caz
Simularea
Strategii de evaluare
Prin examen oral, care se constituie din:
- Proba I de evaluare curentă: test de cunoaștere a conceptelor de bază
- Proba II de evaluare curentă: evaluarea portofoliului, elaborarea referatului tematic/ eseului şi prezentarea
discursului/studiului de caz;
Prezentări orale, participări în dezbateri, portofoliu, analiza studiilor de caz, planuri de intervenție elaborate etc.
Proba finală – examen scris.
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