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PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

 

 

REGULAMENT  

pentru desfăşurarea activităţii disciplinei 

- SERVICIUL COMUNITAR -   

 

 

  Art.1  
(1) Serviciul comunitar constituie o disciplină complementară din Planul de 

învăţământ al programului de studii Asistenţă socială.  

(2) Serviciul comunitar are drept scop derularea unor activităţi practice 

independente, în beneficiul comunităţii, în special destinate categoriilor sociale 

defavorizate, încurajând astfel spiritul voluntariatului. 

  Art.2  
(1) ITA Cernica desemnează un cadru didactic, care răspunde de organizarea, 

desfăşurarea şi evaluarea acestei activităţi, în condiţii optime. 

 

Art.3  
(1) Serviciul comunitar face parte din Planul de învăţământ pentru anul I 

(semestrul I şi semestrul II), pentru anul II (semestrul I şi semestrul II) şi pentru anul 

III (semestrul I). 

 

  Art.4  
(1) În cadrul Serviciului comunitar, studenţii vor efectua săptămânal un număr 

de 2 ore de activitate (totalizând 28 ore pe semestru). 

(2) În funcţie de situaţiile specifice, cu acordul cadrului didactic, orele de 

Serviciu comunitar se pot efectua şi compact, în perioada vacanţelor. 

Art.5  

(1) Pentru Serviciul comunitar, studenţii sunt responsabili cu identificarea 

instituţiilor/organizaţiilor sau grupurilor de beneficiari în cadrul cărora îşi vor 

desfăşura activitatea. 

  (2) Secretariatul ITA poate elibera, în funcţie de solicitările concrete ale 

fiecărui caz, adeverinţe de student sau recomandări, care să faciliteze acceptarea 

studentului la locul de realizare a Serviciului Comunitar, precum şi desfăşurarea 

optima a activităţii acestuia.  

Art.6  
(1) Studenţii îşi pot alcătui şi în mod independent programul activităţii de 
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Serviciu comunitar, respectând, totuşi, durata totală impusă, fără a perturba procesul 

de pregătire teoretică. 

 

Art.7  
(1) Alte obligaţii ale studentului: 

a) respectă regulamentele de ordine interioară ale instituţiilor/organizaţiilor în 

cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, precum şi normele de protecţie a 

muncii şi de apărare împotriva incendiilor  

b) respectă Codul etic şi deontologia profesională, manifestând respect faţă 

de beneficiari şi respectând confidenţialitatea  

c) ţine evidenţa orelor şi a activitatilor desfăşurate, completând tabelul din 

anexa 1 

Art.8  
(1) Evaluarea Serviciului comunitar se realizează semestrial, prin analiza 

activităţilor desfăşurate.  

Art.9  

(1) Studentul nu va promova disciplina ”Serviciul comunitar”, în situaţia în 

care nu efectuează activităţile prevăzute şi numărul de ore stabilit, nu completează 

tabelul şi nu îl prezintă evaluatorului.  

Art.10  

(1) Anexa 1 face parte integrantă din prezentul Regulament.  

Art.11  

(1) Regulamentul pentru serviciul comunitar va fi adus la cunoştinţa 

studenţilor de la Asistenţă socială în fiecare an universitar şi este valabil începând cu 

anul universitar 2007-2008. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Ion TOMA 

 


