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1.

2.

Tema propusă
Cauze, modele şi efecte ale comportamentului
agresiv
Violenţa domestică
Psihosociologia “găştii”
Formarea comportamentului prosocial la copii
Media şi agresivitate
Scurtă istorie a asistenţei sociale a orfanilor şi
copiilor abandonaţi din România (Arad etc)
Asistenţă socială şi deprivare afectivă
Particularităţi ale socializării copilului în casele
familiale
Socializarea copilului înfiat
Convoiul social al copilului abandonat şi
deprivarea afectivă

Prof. univ.dr. Pavel Abraham Evaluare si standarde de calitate in serviciile de
asistenta sociala
Politici sociale europene
Asistenta si reabilitarea persoanelor consumatoare
de droguri
Cultura si comportament organizational in
institutiile de asistenta sociala si sanatate
Guvernarea organizatiilor de asistenta sociala si
sanatate

3.

Prof. univ.dr.
Gavrilă-Ardelean Mihaela

Îmbunătățirea calității vieții, prin consiliere
profesională.
Integrarea în muncă a persoanelor cu boli
psihice.
Integrare socio-profesională.
Prevenirea bolilor cronice și a maladiei
HIV/SIDA.
Prevenirea avortului și a consecințelor acestuia.
Prevenția abuzului la copil.
Prevenția alcoolismului și a consecințelor
sociale ale acestuia.
Prevenția consumului de substanțe.

4.

Conf.univ.dr. Costin Alina

5.

Conf.univ.dr.Emil Vancu

5

Conf. univ.dr.Liliana Bran

4.

Lect.univ.dr. Breaz Alina

Vulnerabilitate și intervenție în cazul copilului
neglijat
Un proiect de succes în prevenirea abandonului
de copii: Parteneriatul școala - SPAS
Asistentul social sau pluralitatea rolurilor
exercitate în protecția copilului separat de
familie
Asistentul social și medierea în spitale
Parteneriatul public-privat în domeniul
serviciilor sociale în Arad
Forme de intervenție în cazul mamelor minore
Serviciile publice de asistență socială sau
Forme de neglijare a copilului în familia modern
Populații vulnerabile și protecția socială
Politici și servicii medico-sociale pentru
grupurile de risc
Sănătatea și securitatea în muncă conform
Directivei cadru 391/89/CEE
Conceptul de sănătate în muncă în legislația din
România
Ocuparea forței de muncă și relații de muncă
conform conceptului de sănătate și securitate în
muncă
Politici de protecție socială a persoanelor din
grupuri vulnerabile
Servicii sociomedicale adresate persoanelor din
grupuri de risc
Individualizarea asistenței sociale
Asistența socială în situații de criză
Integrarea serviciilor medicosociale pentru
recuperarea pacienților asistați social
Politici de protecție socială a persoanelor din
grupuri vulnerabile
Servicii sociomedicale adresate persoanelor din
grupuri de risc
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

5.

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
Lect.univ.dr. Jurcuţ Camelia Serviciile sociale specializate pentru persoane cu
handicap din România .
Stresul posttraumatic la persoanele aflate în
dificultate
Protecţia sociala a persoanelor cu disabilităţi
Asistenţa socială si intervenţia psihopedagogică
Inserţia socio-profesională şi calitatea vieţii
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Prof.univ.dr. Alina-Felicia Roman
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NOTĂ: La propunerea studenţilor tabelul poate fi completat şi cu alte teme

