
 

Programul de studii: Asistență Socială (Licență, 3 ani, limba română) 
Programul de studii de licență Asistență socială– ca parte integrantă a ofertei educaționale a 

Facultăţii de Stiințe ale Educației, Psihologie şi Asistență Socială, facilitează specializare 

studenților în domeniul asistenței sociale, răspunzând nevoii de formare a unor specialiști care să 

intervină în scopul schimbării sociale. Acest program este centrat pe formarea specialiștilor, a 

experților în domeniul asistenței sociale într-un cadru formal riguros, fundamentat ştiinţific şi cu 

înaltă relevanţă aplicativă.  

Misiunea programului constă în profesionalizarea şi dezvoltarea carierei viitorilor absolvenţi,   

formarea competenţelor de proiectare a intervențiilor în câmpul social, metodologice, evaluative, 

de comunicare, de identificare și rezolvare a conflictelor interumane/ situaţiilor problemă 

necesare specialistului în asistenţă socială. 

Obiective educaţionale: 
Obiectivul fundamental vizează profesionalizarea în domeniul asistenței sociale prin 

dezvoltarea unui sistem funcțional de cunoștințe și abilități specifice specializării precum și un 

sistem de atitudini care să permită adaptarea oprtună și eficientă la schimbările sociale. Accentul 

este pus pe procesul de formare şi pregătire în vederea cunoaşterii şi înţelegerii sistemului de 

protecţie socială, a politicilor sociale sectoriale în dinamica lor prin raportarea la procesul de 

globalizare.  

Oportunităţi profesionale: 
Absolvenții acestui program de studiu vor dobândi pe parcursul celor trei ani de studiu:  

• Capacitatea de culegere a datelor privitoare la asistaţii sociali; 

• Adaptarea experienţelor şi a bunelor practici la specificul beneficiarilor si al 

contextului de comunicare; 

• Aptitudinea de comunicare verbala-nonverbala, de intervievare, de acceptare si 

nediscriminare; 

• Capacitate de relationare profesionala, empatie, observare, analiza si actiune, stabilire 

a indicatorilor; 

• Capacitate de interventie in situatie de stress; 

• Abilitate de redactare computerizată; 

• Capacitate de utilizarea instrumentelor de evaluare; 

• Capacitate de mobilizare si valorificare a experientei specialistilor; 

• Identificarea potentialului din retelele sociale. 

 

Competențe profesionale 

• Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare și înregistrare a 

informațiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor 

sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal 

• Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de 

asistenţă social și sociomedicală pentru diferite categorii vulnerabile 

• Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport 

acordate beneficiarilor sistemului medical și de asistenţă socială. 

• Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale 

excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii) 

• Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau 

instituţional (spitale, şcoli, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu 

respectarea valorilor și principiilor șpecifice asistenței medicale și socialE. 

Competențe transversale 



 

• Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - 

problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și 
principiilor specifice asistentei sociale 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere 

ierahice la nivel intra- si interorganizational  

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si 

modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi adaptării la 

cerinţele pieţei muncii 

 

• Asistent cercetare în asistența socială: Cod: 263511 

• Inspector social Cod 263512  

• Asistent social cu  competență în sănătate mintală Cod: 263505 

• Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice ( Cod 263509) 

• Consilier de probațiune: Cod: 261021 

• Consilier forță de muncă și șomaj Cod: 242301 

• Specialist în angajare asistată  Cod 263501 

• Consilier în domeniul adicțiilor Cod: 263502 

 

 

 

Programul de licenţă formează profesionisti pregatiti din punct de vedere teoretic si practic in 

domeniul socio-uman, capabili sa asigure intervenţii în câmpul social, ce au ca scop 

bunastarea socială, elaborarea de programe de sprijin pentru categoriile defavorizate, analiza 

politicilor sociale, planificarea si mobilizarea resurselor umane ale colectivitatii pentru 

asigurarea unei vieti demne persoanelor si grupurilor aflate in situatie de risc, marginalizate si 

excluse social. Avantajul pe care il ofera un astfel de program de studiu este acela al prioritatii 

în ocuparea locurilor de munca din asistenta sociala  atat din organizatiile administratiei 

publice, cat si din sectorul non-guvernamental, fundatii, organizatii private care ofera 

protectie sociala grupurilor si persoanelor aflate in dificultate. 

  

Responsabil program de studii: conf. univ. dr. Alina Costin, 0753029024, 

alina.costin@uav.ro, luni 10-12, sala 123 

 


