
 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 
1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 
1.3 Departamentul Şcoala doctorală în Asistenţă socială 
1.4 Domeniul de studii Asistență socială 
1.5 Ciclul de studii Doctorat 
1.6 Programul de studii / Calificarea Asistenţă socială nivel Superior 

 

2.1 Denumire disciplina Metode și tehnici aplicate în asistența socială: Consiliere și 
mentorare / mentorat, management de caz și supervizare 

2.2 Titular activităţi de curs Conf.univ.dr. abilitat Patricia RUNCAN 
2.3 Titular activităţi de seminar Conf.univ.dr. abilitat Patricia RUNCAN 
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari - 
2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de 

evaluare 
Ex 2.8 Regimul disciplinei DO 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2 seminar 2 laborator - 

3.2. Numar ore pe semestru 48 din care ore curs 24 seminar 24 laborator - 
3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  33 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  50 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  46 
Tutoriat  8 
Examinări Examen 3 
Alte activităţi: cercetare  12 
3.4 Total ore studiu individual  152  
3.5 Total ore pe semestru 1  200 
3.6 Numărul de credite  8 

 

4.1 de curriculum Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5.1 de desfăşurare a cursului Materiale: Laptop, Videoproiector, Boxe 
Logistice: punctualitate, telefoane mobile închise sau pe modul 
silențios 

5.2 de desfăşurare a seminarului Materiale: Laptop, Videoproiector, Boxe 
Logistice: punctualitate, telefoane mobile închise sau pe modul 
silențios 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1.   Date despre program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Date despre disciplină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
 
 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
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•  Cunoştinţe teoretice și practice despre consiliere, management de caz, supervizare, 
mentorare / mentorat și dezvoltare în asistența socială; 
•  Abilități de aplicare a teoriei în practica asistențială; 
•  Cunoştinţe despre principalele metode de lucru în asistența socială; 
•  Abilități de aplicare a metodelor de lucru în practica asistențială; 
•  Cunoştinţe despre principalele metode de cercetare calitativă în asistența socială; 
•  Abilități de aplicare a metodelor de cercetare calitativă în asistența socială; 
•  Abilităţi de aplicare a unor instrumente de evaluare specifice în asistența socială; 
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- Dezvoltare personală și dezvoltare profesională, precum și preocuparea pentru o muncă 

de calitate; 
- Colaborare, comunicare eficientă și interacțiune socială; 
- Autonomie și responsabilitate profesională; 
- Mentorare și leadership; 
- Capacitatea de a aplica în practică informaţiile primite în procesul de formare; 
- Capacitatea de operare pe calculator; 
- Capacitatea de autoanaliză şi autoevaluare; 
- Abilităţi de comunicare emoţională, socială și spirituală. 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei OG: Formarea studenților în domeniul disciplinei, precum și mentorarea 
lor de a realiza cercetări calitative și publicații adecvate domeniului 
asistenței sociale. 

7.2 Obiectivele specifice O1 : Înțelegerea și deprinderea unui limbaj de specialitate în domeniul 
disciplinei. 
O2: Elaborarea unui plan de cercetare în asistența socială și realizarea unei 
cercetări calitative. 
O2: Elaborarea unei lucrări științifice în asistența socială. 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
01, Curs introductiv: Importanța disciplinei Expunere sistematică 

Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

De ce este nevoie 
de o astfel de 
disciplină în planul 
de învățământ? 
Organizarea și 
prezentarea 
modului de lucru, 
a sistemului de 
evaluare și notare a 
disciplinei. 
Cunoașterea 
specifică a 
studenților. 
Se va utiliza 
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6. Competenţele specifice acumulate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

8. Conţinuturi



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 videoproiectorul și 
un ghid de interviu 
semi-structurat. 

02, Curs introductiv Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 

03, Scurt istoric. Delimitări conceptuale. Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 

04,  Consilierea ca și metodă de lucru în asistența socială Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 

05, Forme ale consilierii. Clasificări & Tipologii. Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 

06, Managementul de caz ca și metodă de lucru în asistența 
socială 

Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 

07, Supervizarea ca și metodă de lucru în asistența socială Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 

08, Beneficiile supervizării în asistența socială Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 

09, Mentorarea / Mentoratul ca și metodă de dezvoltare a 
liderilor 
        

Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 

10, Beneficiile mentorării / mentoratului în asistența socială 
și în viață 

Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 



 

11, Observarea și reflectarea în consiliere, mentorare / 
mentorat și supervizare 

Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul & 

tabla 

12, Interviul în asistența socială 
Recapitulare 

Expunere sistematică 
Prelegere 
Conversație 
Explicație 
Reflecție 
Dialog 

Se va utiliza 
videoproiectorul, 

tabla  & un 
chestionar de 

evaluare a 
disciplinei 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Seminar introductiv Conversație 
Problematizare 
Discuţii tematice 
Discuţii libere 

Se va 
utiliza 

videoproiectorul 
& tabla 

Consiliere în asistența socială Conversație 
Problematizare 
Discuţii tematice 
Discuţii libere 

Se va 
utiliza 

videoproiectorul 
& tabla 

Management de caz  în asistența socială Conversație 
Problematizare 
Discuţii tematice 
Discuţii libere 

Se va 
utiliza 

videoproiectorul 
& tabla 

Supervizare în asistența socială Conversație 
Reflecție 
Problematizare 
Discuţii tematice 
Discuţii libere 

Se va 
utiliza 

videoproiectorul 
& tabla 

Mentorare / Mentorat în asistența socială Conversație 
Reflecție 
Problematizare 
Discuţii tematice 
Discuţii libere 

Se va 
utiliza 

videoproiectorul 
& tabla 

Rolul observării și reflectării în consiliere, mentorare / 
mentorat și supervizare 

Conversație 
Reflecție 
Problematizare 
Discuţii tematice 
Discuţii libere 

Se va 
utiliza 

videoproiectorul 
& tabla 

Cercetări calitative în asistența socială Conversație 
Reflecție 
Problematizare 
Discuţii tematice 
Discuţii libere 

Se va 
utiliza 

videoproiectorul 
& tabla 

Recapitulare, evaluare, feedback Conversație 
Reflecție 
Problematizare 
Discuţii tematice 
Discuţii libere 

Se va 
utiliza 

videoproiectorul 
& tabla 
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9. Coroborarea    conținuturilor    disciplinei    cu    așteptările    reprezentanților 
comunității  epistemice,  asociațiilor  profesionale și  angajatorilor reprezentativi 
din domeniul aferent programului 

 
 
Tematica propusă răspunde nevoii de formare în disciplina Metode și tehnici aplicate în 
asistența socială: Consiliere, management de caz, supervizare, mentorare și leadership, de 
științificitate în planificarea și derularea unui lucrări de specialitate, precum și în elaborarea 
unui plan de cercetare calitativă în asistența socială. Prin acestă disciplină doctorandul îşi 
însuseşte cunoștințe, valori, atitudini şi principii adecvate, aptitudini, în vederea aplicării 
acestora în practica socială și totodată, se dezvoltă profesional și personal. 

 
 
 
 
 

10. Evaluare 
 

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

 
 
Curs 

Capacitatea de aplicare în practică a 
cunoștințelor învățate, în diferite 
contexte. 
Capacitatea de prezentare sintetică, 
analiză, interpretare personală, 
autenticitate și creativitate 

Portofoliu 50% 

 
 
Seminar 

Organizarea/structura planului de 
cercetare în asistența socială. 
Capacitatea de aplicare în practică a 
cunoștințelor învățate, în diferite 
contexte. Propunerea unei lucări 
științifice  pentru tema cercetată 

Studiu calitativ în 
domeniul asistenței 
sociale. Articol 
empiric, calitativ 

 
50% 

Laborator/lucrari - - - 
- - - 

Standard minim de performanţă 
Conceperea unor aplicații de nivel superior. 

 
 
 
 

Data completării: 
 

Februarie 2022 

Titular curs (Semnătura): 
 
Conf. univ. dr. abilitat PATRICIA RUNCAN

 
 

Data avizării în department:                                       Director departament (Semnătura): 


