ANEXA 1
FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu III / Semestrul 1

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/calificarea*

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
De Drept și Științe Sociale
De Științe Sociale
Psihologie
Licență
Terapie ocupațională/ Terapeut ocupaţional – 263419

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Etică şi deontologie în terapie ocupaţională
2.2. Cod disciplină
TO 301
2.3. Titularul activităţii de curs
LECT.UNIV.DR. BARA MONICA ANGELA
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator
LECT.UNIV.DR. BARA MONICA ANGELA
2.5. Anul de studiu
III
2.6. Semestrul
1
2.7. Tipul de evaluare
E
2.8. Regimul disciplinei (O
(E/C/VP)
– obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din planul de
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ*
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite**
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
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

O

2
28
ore
25
20
20
2
2

69
125
56
5

-

Participare activă
Lectura bibliografiei recomandate
Documentare suplimentară
Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate
Participare activă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1.1 Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor şi modelelor de
bază specifice Terapiei ocupaţionale, în special, şi Psihologiei/ Ştiinţelor socioumane, în general
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor teoretice care stau la baza terapiei ocupaţionale,
utilizând în mod specific natura ocupaţională a fiinţelor umane, performanţele lor ocupaţionale şi
relaţia dintre performanţa ocupaţională – sănătate – stare de bine
C1.3 Identificarea specificului ocupaţiei, relaţiei acesteia cu starea de sănătate, scopului
performanţei ocupaţionale şi relaţiei complexe persoană – mediu – ocupaţie, în vederea aplicării
metodelor intervenţiei de terapie ocupaţională, adecvate unor contexte specifice.
C1.4 Identificarea şi selectarea metodelor adecvate de evaluare a eficienţei şi eficacităţii
programelor de intervenţie de terapie ocupaţională, folosind raţionamente şi/sau evidenţe ale
practicii
C1.5 Proiectarea şi planificarea programului de intervenţie de terapie ocupaţională care
presupune abordarea holistică a individului, luându-i în considerare nevoile şi abilităţile mentale,
fizice şi spirituale, în relaţie cu ocupaţiile sale şi mediul său de viaţă (fizic/ familial/ social/
profesional)
Competenţe transversale
CT1 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea

profesiei
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Să descopere problemele actuale de etică şi deontologie socială
7.2 Obiectivele specifice

•

Să caute drepturilor asistaților, drepturilor şi obligaţiilor
personalului din serviciile sociale și atribuţiilor Colegiului
Asistenţilor Sociali din Romania

8. Conţinuturi*
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
C1. Aspecte generale privind deontologia profesională
Prelegere,
2 ore
C2. Scurt istoric al deontologiei în România
Prelegere,
2 ore
C3. Dimensiuni ale profesionalizării în domeniul terapiei ocupationale
Prelegere,Conversaţie,
4 ore
C4. Vocaţie şi etică profesională
Prelegere,Conversaţie,
2 ore
C5. Sistemul drepturilor terapeuților ocupaționali
Prelegere,Conversaţie,
2 ore
C6. . Datoriile terapeuțiilor ocupaționali
Prelegere,Conversaţie
2 ore
C7. Aspecte deontologice ale perfecţionării terapeuțiilor ocupaționali
Prelegere,Exemplificări
2 ore
C8. Codurile deontologice
PrelegereConversaţie
2 ore
C9. Valori şi principii ale terapiei ocupaționale. Etică profesională
PrelegereConversaţie
2 ore
C10. Formarea personalului de specialitate în domeniul terapiei
4 ore
Prelegere,Exemplificări
ocupaționale
C11. Statutul profesional al terapeuțiilor ocupaționali
PrelegereConversaţie
2 ore
C12. Psihologie şi etică profesională
PrelegereConversaţie
2 ore
Bibliografie
1. Bara Monica Angela, (2015), Monografia profesiunii de asistent social , Ed. Techno-media, Sibiu,
2. Bocancea, Cristian., Neamţu, George, (1999), Elemente de Asistenţă.socială, Ed.Polirom, Iaşi,
3. Buzducea Doru, (2005), Aspecte contemporane în asistenţa socială, Editura Polirom, Iaşi
4. Buzducea, Doru, (2009), Sisteme moderne de asistenta sociala. Tendinţe globale si practici locale, Ed. POLIROM, Iaşi,
5. Luduşan, Marioara., (2007), Ghid terminologic în Asistenţa socială, Ed. Reintregirea, Alba Iulia,
6. Muntean Ana (2007), SUPERVIZAREA: Aspecte practice si tendinte actuale, Ed. Polirom, Iasi
7. Neamţu,George, (2003), Tratat de Asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi
8. Roth, Maria; Rebeleanu, Adina, (2007), Asistenţa socială. Cadru conceptual şi aplicaţii practice, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca
9. * * * Codul deontologic al profesiei de asistent social, codul nr. 1/2008
8.2. Seminar-laborator
S1. Delimitări conceptuale
Conversaţie, Exemplificări
2 ore
S2. Valori şi etică profesională
2 ore
Conversaţie, Exemplificări
S3. Declaraţia principiilor etice în terapie ocupațională
2 ore
Conversaţie, Exemplificări
S4. Statutul profesiei de asistent social.
2 ore
Conversaţie, Exemplificări
S5. Codul etic al profesiei de asistent social
2 ore
Conversaţie, Exemplificări
S6. Fişa postului asistentului social
2 ore
Conversaţie, Exemplificări
S7. Monografia profesiunii
2 ore
Conversaţie, Exemplificări
Bibliografie
1. Luduşan, Marioara., (2007), Ghid terminologic în Asistenţa socială, Ed. Reintregirea, Alba Iulia,
2. Bara Monica Angela, (2015), Monografia profesiunii de asistent social , Ed. Techno-media, Sibiu
3. Yin, Robert K., (2005), Studiul de caz. Designul, colectarea si analiza datelor, Ed. Polirom, Iaşi,
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina Etică şi deontologie în terapie ocupaţională formează competenţe pentru a înțelege specificul profesiei de terapeut
ocupational deoarece terapeutul ocupațional indeplineste roluri disticnte și importante și se familiarizează cu ansamblul de norme și
reguli care se aplică la locul de muncă.
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
Volumul cunoştinţelor
Examen scris/test grilă
Rigoarea ştiinţifică a limbajului Examen scris/test grilă
Organizarea conţinutului
Examen scris/test grilă
Creativitatea
Examen scris/test grilă
10.5 Seminar/laborator
Prezentarea unui proiect
Fişă de evaluare seminar
Participare activă la activităţile Fişă de evaluare seminar
de grup
10.6 Standard minim de performanţă:
•
50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
10.09.2019
10.4 Curs

Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura directorului de departament

30
20
10
10
20
10

