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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de formare a specialităţii, Dreptul şi legislaţia în Asistenţă Socială şi Drept european, în continuarea cursurilor
fundamentale şi alte cursuri de specialitate, contribuie la cunoașterea și analiza, de către studenți, a actelor normative în domeniu
protecție drepturilor beneficiarilor de asistenţă socială, a familiilor cu copii, precum și a copilului aflat în situații de risc. În
conformitate cu principiile unui stat de drept, unde toate sferele vieţii sunt reglementate de lege, domeniul asistenţial necesită a
fi abordat şi prin prisma cadrului normativ.
De asemenea, cursul revede strategia de informare si comunicare în domeniul integrării europene prin analiza structurilor
europene. Înlesnește identificarea formelor şi serviciilor alternative de protecţie a copilului în dificultate. La fel contribuie la
crearea deprinderilor de utilizare a limbajului adecvat de specialitate; Cursul are tangenţe cu următoarele discipline: Sistemul de
servicii în AS, şi prezintă un suport pentru disciplinile: Adopţia şi plasament, Protecţia şi asigurarea social, AS a persoanelor cu
handicap

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoașterea actelor normative în domeniu asistenţei sociale;
Analiza comparativă a legislației în vigoare şi cea internaţională în domeniul social;
Utilizarea prevederilor legislative naționale cu privire la autorităţile din sistemul asistenţei sociale;
Operarea cu aparatul terminologic al disciplinei, integrând noţiunile în modele de explicare teoretică a cazurilor
de orotire a copilului;
Diferenţierea raorturilor juridice de dret ale asistentei sociale;
Aplicarea rincipiilor dreptului asistenţei sociale adecvate cazurilor;
Familiarizarea studenților cu politica de integrare europeană;
Analiza strategiei de integrare europeană;
Identificarea celor mai importante acte normative europene obligatorii utilizate în dreptul comunitar;
Finalităţi de studii

- Să cunoască categoriile de acte juridice în domeniul şi ierarhia lor;
- Să înțeleagă limbajul juridic operativ de specialitate;
- Să interpreteze comparativ legislaţia din RM internațională în domeniu;
- Să identifice formele și serviciile de protecție a copilului în dificultate;
- Să diferențieze drepturile speciale ale copiilor și a reprezentanților legali;
- Să exemplifice cazurile de risc a copilului și cadrul normativ de protecție a lui;
- Să analizeze formele de protecţie socială a persoanelor şi a familiilor în dificultate;
- Sa cunoască politica de integrare europeană;
- Sa analizeze strategia de integrare europeană;
- Sa cunoască structurile europene și competențele lor;
- Să cerceteze tendințele și necesitățile aplicării reformelor legislative în domeniu;
Precondiții
Discipline concomitent studiate: Sociologia generala si tehnici de cercetare, Introducere in asistenta sociala,
Teorie si metoda in asistenta sociala, Psihologia generala.
Condiții prealabile:
- operaționalizarea terminilor în domeniul: asistenței sociale- teorii, metode și tehnici în asistența socială etc.
- formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de sistematizare a informațiior, de a căuta și rezuma sursele
bibliografice, de organizare independentă a activității de învățare, de a elabora un referat.

Conținutul unităților de curs
Tema 1. Noțiuni întroductive în domeniul dreptului;
Tema 2: Norma juridică;
Tema 3: Raportul juridic;
Tema 4: Răspunderea juridică;
Tema 5: Noţiuni generale privind dreptul civil;
Tema 6: Ocrotirea persoanelor fizice prin mijloace de drept;
Tema 7: Dreptul asistenței sociale- parte generală;
Tema 8: Dreptul asistenței sociale- partea specială;
Tema 9: Scurt istoric al apariţiei și evoluţiei Uniunii Europene;
Tema 10: Evoluţia comunităţilor europene;
Tema 11 Categorii de acte emise de instituţii sau organisme europene;

Tema 20: Politica de integrare europeană;
Tema 21: Raporturile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Strategii de evaluare

Evaluarea se va realiza prin diverse metode și forme:

-

Proba I de evaluare curentă: test de cunoaștere a conceptelor de bază a cursului;
Proba II de evaluare curentă: 2 teme predate sub formă de eseuri sau scurte referate (2-4 pagini) ;

Răspunsuri orale, participări la discuții, portofoliul, elaborarea referatului tematic şi prezentarea discursului etc.
Forma finală de evaluare este examenul oral.

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 60% – nota medie de la evaluările scrise
şi orale.
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