FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2021-2022
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ 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
Drept şi Ştiinţe Sociale
Ştiinţe sociale
Sociologie
Sociologie
Sociologie/sociolog

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

I

Voluntariat si Responsabilitate Sociala
Cod: SOC 103
Asistent univ. drd. Alin Tomuș
2.6. Tipul de evaluare
C 2.7 Regimul disciplinei
O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care 3.2 curs
din care 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din Planul de învăţământ
28 din care 3.5 curs
din care 3.6 seminar/laborator
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. .. interviu
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

2
28
ore
14
14
14
3
2
47
28
75
3

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 desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•
•
•
•

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

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C3.1. Elaborarea și interpretarea diagnozei sociale pe baza terminologiei, metodelor și
paradigmelor specifice
C3.2. Interpretarea realității sociale prin aplicarea cunoștințelor fundamentale
C3.3. Realizarea diagnozei sociale în raport cu problemele comunităților umane
C3.4. Evaluarea critic -constructivă a modalităților de construire și aplicare a diagnozei sociale
C2.1. Definirea, clasificarea și alegerea metodelor, tehnicilor și procedeelor utilizate în
identificarea cercetării și soluționării unor probleme sociale
C2.2. Exprimarea cauzalității problemelor și conflictelor sociale și identificarea de resurse și
modalități pentru rezolvarea acestora

Competenţe
transversale

C1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și
răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de
etică profesională
C2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare
interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă

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

• Obiectivul general al disciplinei este dezvoltarea capacităţii de a identifica şi descrie nevoi
sociale şi de a a înţelege şi argumenta răspunsul societăţii la acestea prin intermediul funcţiilor
specifice ale organizaţiilor fundamentale ale acesteia.

7.2 Obiectivele specifice

• Înţelegerea şi explicitarea conceptelor de responsabilitate socială, responsabilitate socială
corporatistă, voluntariat, marketing social şi societal, organizaţie independentă, a structurilor,
funţiilor organizaţiilor independente şi dobândirea capacităţii de a proiecta o
organizaţie independentă cară să răspundă la o nevoie specifică a societăţii.

8. Conţinuturi
8.2 Seminar/laborator
Conceptul de responsabilitate socială
Istoricul responsabilităţii sociale
Responsabilitatea socială corporativă
Guvernanţa corporativă
Marketing societal şi marketing social
Conceptul de voluntariat
Istoricul voluntariatului
Cadrul legal al voluntariatului
Sectorul independent: de ce există ONG-urile?
Evoluţia istorică a sectorului
Caracteristici ale organizaţiilor independente şi tipuri
Roluri şi funcţii ale organizaţiilor independente
Economia socială

Metode de predare
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie

Nr. ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile sunt în permanenţă actualizate cu cele mai noi cercetări din ţară şi străinătate în domeniul persoanelor
vârstnice. Se are în vedere şi o comunicare cu asociaţii și comisii de profil pentru a primi propuneri de conţinut şi
abordare.
Se utilizează articole din bazele de date INFOCERCETARE îndeosebi la seminar.

10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Volumul şi corectitudinea
Lucrare scrisă
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Lucrare scrisă
10.1 Curs
Organizarea conţinutului
Lucrare scrisă
Originalitatea abordării
Lucrare scrisă
Întocmirea şi susţinerea unui proiect
Fişă de evaluare seminar
70
10.2 Seminar/laborator
Participare activă la seminarii
Fişă de evaluare seminar
30
10.3 Standard minim de performanţă
• 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.1-10.2.
• Studenţii absenţi de la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin realizarea unui proiect (despre tema
la care au lipsit) înainte de examen.
• Studenţii absenţi de la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezențe de minim 80%.

Data completării
01.09.2021

Semnătura titularului de curs
Asistent. univ. drd. Alin Tomuș

Data avizării în departament

Semnătura director de departament
Conf. univ.dr. Călina Ana Buțiu

