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Nr.crt.  îndrumător ştiinţific  Tema propusă  
1.  Prof.univ.dr. Betea Lavinia  Scurtă istorie a asistenţei sociale în Arad (sau alte 

localităţi)  
Tipologii şi evoluţii ale asistaţilor social în  
România  
Relaţii asistent-asistat social (studii de caz pe 
localităţi, domenii etc)  
Reprezentări sociale ale “ajutorului pentru 
sărmani”  

Reprezentări sociale ale romilor  
Modele de asistenţă socială a violenţei domestic  
Asistenţa socială a copilului agresat de părinţi  
Asistenţă socială şi deprivare afectivă  
Particularităţi ale socializării copilului în casele 
familiale  
Practici în asistenţă socială a alcoolicilor  

2.  Prof.univ.dr.   
Gavrilă-Ardelean Mihaela  

Îmbunătățirea calității vieții, prin consiliere 
profesională.  
Integrarea în muncă a persoanelor cu boli psihice.  
Prevenirea bolilor cronice și a maladiei 
HIV/SIDA.  
Asistența socio-medicală a vârstnicului.  
Asistența socio-medicală a bolnavilor cronici.  
Prevenția abuzului la copil.  
Prevenția consumului de substanțe.  
Indicatorii demografici și calitatea vieții.  
Dezvoltarea comunitară prin proiecte 
educaționale.  
Sănătatea mentală.  
Comunicarea interumană.   
Evaluarea copilului.  

3.  Conf.univ.dr. Costin Alina  Studiu comparativ privind procedura 
managementului de caz în protecția copilului 
România- Anglia 

Factori sociali implicați în consumul de droguri 

Centrele de zi- modalitate de prevenire a  
abandonul școlar  



Drepturilor părintești  în  Plasamentul în regim de 
urgență 

Integrarea socioprofesionala a tinerilor proveniti 
din instituții 

Politici sociale în domeniul familiei și copilului 

Studiu comparativ privind procedura 
managementului de caz în protecția copilului 
România- Anglia 

Factori sociali implicați în consumul de droguri 

Centrele de zi- modalitate de prevenire a  
abandonul școlar  

Drepturilor părintești  în  Plasamentul în regim de 
urgență 

 
4. 
 

Conf.univ.dr.Liliana Bran Multidisciplinaritatea  în asistarea socială a 
pacienţilor psihici 

2. Multidisciplinaritatea  în asistarea socială a 
copiilor 

3.Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale asistaţilor 
sociali cu afecţiuni psihice 

4.Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor 
instituţionalizaţi 

5.Dezvoltarea abilităţilor adaptative ale copiilor 
aflaţi în plasament 

5. Conf.Univ.Dr.Emil Vancu Patologia genetică: sindromul Down 

Patologia genetică: Boala Alzheimer 

Patologia genetică: Autismul 

Patologia genetică: Tulburări cerebrale și mentale 

Patologie genetică: Malformații congenitale 

Alcoolismul și violența domestică 

Alcoolismul și statutul de asistat social 

Alcoolismul factor determinant în absenteism în 
muncă, renunțarea la școală a copiilor, starea de 
sărăcie 

6.  Lect.univ.dr. Breaz Alina  Analiza si structurarea categoriilor populatiei  
Varstnicii o categorie vulnerabila  
Legislatie adaptabila categoriilor marginalizate 
sau persoane adaptate legislatiei  
Apanajul drepturilor si obligatiilor persoanelor 
vulnerabile  
Institutionalizare vis a vis dezinstitutionalizare  
Crearea unor perspective institutionale si 
profesionale categoriilor marginalizate  
Creativitatea, empatia si transperenta activitatii 
asistentului social   
Copii, varstnici, adulti si persoane vulnerabile in 
prisma asistentei sociale  



Institutii, organizatii si asociatii sustinatoare a 
persoanelor vulnerabile.  
Educatia si empatia, in domeniul asistentei sociale 

7.  Lect.univ.dr. Jurcuţ Camelia  Politici familiale si combaterea  violentei in 
familie  

  Protectia copiiilor care sunt lipsiti de ingrijirea 
parintilor in perioada in care acestia se afla la 
munca in strainatate  
Adoptia si formele ei  
Copilul  instituţionalizat - perspective psihosociale 
Aspecte ale asistenţei sociale în şcoală  
Problematica asistenţei persoanelor cu 
handicap/cerinţe speciale  
Asistenţa  sociala ca profesiune si ARTA  
Personalitatea - determinant fundamental în 
asistenţa socială  
Studiul grupurilor  vulnerabile şi al alte  forme de 
grupare socioumană  
Dimensiunea managerială în asistenţa socială  

  
  
  
                                    Decan                                                             Director de departament  

  
               Prof.univ.dr. Alina-Felicia Roman      Conf.univ.dr. Anca Egerău  
     
  
   
  

NOTĂ: La propunerea studenţilor tabelul poate fi completat şi cu alte teme  

  


