
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2021-2022 
 

Anul de studiu III / Semestrul I 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  De Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe sociale  

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificările Terapie ocupaţională / Terapeut ocupaţional - 263419; Asistent de 
cercetare în psihologie - 263416;; Asistent de cercetare in 
psihopedagogie specială – 263418. 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ELABORAREA PROIECTELOR DE TERAPIE 
OCUPAŢIONALĂ 

Cod: TO 306 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu 

2.3 Titularul activităţilor de practică - 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Op. 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs 2 S/L/P 0 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 28 S/L/P 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 
20 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 72 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru1  100 

3.10  Numărul de credite 4 

 
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 
• Participare activă  

• Sală cu videoproiector 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate  
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C4.1 Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor şi instrumentelor  specifice intervenţiei de 
terapie ocupaţională(individuală, de grup şi organizaţională)  în comunicarea profesională  
C4.4 Utilizarea analizei SWOT şi/sau altor criterii de analiză a calităţii intervenţiilor, pentru 
implementarea strategiilor de management şi a metodelor de promovare a terapiei ocupaţionale, 
în diverse contexte.    
C4.5 Realizarea programelor  de promovare a activităţilor care răspund nevoilor şi drepturilor 
clienţilor pentru ocupaţiile lor zilnice, pornind de la  relaţia ocupaţie – stare de sănătate – stare 
de bine.  
C4.3 Implementarea strategiilor de promovare proactivă a furnizării de servicii la nivel local, în 
corelaţie cu nivelul local al stării de sănătate şi al cerinţelor sociale   

 
1 Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi. 

https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=263418
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=263418
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Formarea de abilităţi de elaborare a proiectelor sociale 
 

7.2 Obiectivele 
specifice 

• Să realizeze conexiuni între teoria şi practica intervenţiei sociale 

• Să îşi însuşească conceptele de bază necesare planificării prin metoda 
cadrului logic 

• Să îşi formeze deprinderi de a elabora propunerile de finanţare plecând de la 
elementele centrale la elementele de piaţă 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Problema socială  - obiect al proiectului de 
intervenţie 

Prelegere, Conversaţie 
4 ore 

Proiectarea intervenţiei sociale  Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Problema abordată prin proiectul de interventie Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Scopul şi obiectivele proiectului Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Activităţile proiectului Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Evaluarea proiectului Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Bugetul proiectului Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Definiri ale propunerii de finanţare Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Ciclul de viaţă al unei propuneri de finanţare Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Finanţatori şi politicile de finanţare Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

4 ore 

Elementele de piaţă ale propunerii de finanţare Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Elaborarea proiectului prin metoda cadrului logic  Prelegere, Exemplificări 
Conversaţie 

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 conforme aşteptărilor practicienilor din domeniul social, rezultate din seria de 
workshop-uri susţinute de catedră, cu participarea ONG-urilor şi instituţiilor publice din domeniul social 

10. Evaluare 

https://www.pol.ulaval.ca/perfeval/upload/publication_151.pdf


Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 
cunoştinţelor 

Lucrare scrisă 40 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

Participare activă 
Observaţia,  

Jurnalul de prezenţă 
10 

10.5 Elaborarea unui 
proiect 

Calitatea proiectului  Proiect  20 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Elaborarea elementelor centrale ale unei propuneri de finanţare (problemă, scop, obiective, activităţi, 
evaluare şi buget) 

 
 
Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 
03.09.2021                         ______________________                _________________________ 
 
Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 
 
06.09.2021                                                                           ______________________                 
 


