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Programul de studiu ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Nr.cr
t.
1.

îndrumătorştiinţ
ific

Prof.univ.dr.
BeteaLavinia

Temapropusă

Scurtăistorie a asistenţei sociale în Arad (saualtelocalităţi)
Tipologiişievoluţii ale asistaţilor social în
România
Relaţiiasistent-asistat social (studii de cazpelocalităţi, domeniietc)
Reprezentări sociale ale “ajutoruluipentrusărmani”
Reprezentărisociale ale romilor
Modele de asistenţăsocială a violenţeidomestic
Asistenţasocială a copiluluiagresat de părinţi
Asistenţăsocialăşideprivareafectivă
Particularităţialesocializăriicopiluluiîncasele familiale

2.

Prof.univ.dr.
GavrilăArdeleanMihaela

3.

Conf.univ.dr.
Costin Alina

Practiciînasistenţăsocială a alcoolicilor
Dezvoltareacomunitarășiîmbunătățireacalitățiivieții.
Integrareaînmuncă a persoanelor cu bolipsihice.
Prevenireabolilorcroniceși a maladiei HIV/SIDA.
Asistența socio-medicală a vârstnicului.
Asistența socio-medicală a bolnavilorcronici.
Rețelede asistențăînsănătateamentală.
Serviciide asistențășireabilitare a persoanelortoxicodependente.
Prevențiaabuzului la copil.
Prevenireaavortuluiși a consecințeloracestuia.
Asigurări de sănătateșiserviciimedico-sociale.
Prevențiaabuzului la copil.
Factorisocialiimplicațiînconsumul de droguri
Centrele de zi- modalitate de prevenire a abandonulșcolar
DrepturilorpărinteștiînPlasamentulînregim de urgență
Integrareasocioprofesionala a tinerilorproveniti din instituții
Politici sociale îndomeniulfamilieișicopilului
Studiucomparativprivindproceduramanagementului de
cazînprotecțiacopiluluiRomânia- Anglia
Factorisocialiimplicațiînconsumul de droguri

Centrele de zi- modalitate de prevenire a abandonulșcolar
DrepturilorpărinteștiînPlasamentulînregim de urgență

4.

5.

6.

Conf.univ.dr.Liliana 1.Multidisciplinaritatea înasistareasocială a pacienţilorpsihici
Bran
2. Multidisciplinaritateaînasistareasocială a copiilor
3.Dezvoltarea abilităţiloremoţionale ale asistaţilorsociali cu
afecţiunipsihice
4.Dezvoltarea abilităţiloremoţionale ale copiilorinstituţionalizaţi
5.Dezvoltarea abilităţiloradaptative ale copiiloraflaţiînplasament
6 Servicii socio medicalepentrucopii cu patologieasociata
7. Abordareaasistenteisociale in conditii de pandemie
8. Servicii de onsiliereaasistatilorsociali
9. Multidisciplinaritatea in asistentasociala
Conf.Univ.Dr.EmilVa Patologiagenetică: sindromul Down
ncu
Patologiagenetică: Boala Alzheimer
Patologiagenetică: Autismul
Patologiagenetică: Tulburăricerebraleșimentale
Patologiegenetică: Malformațiicongenitale
Alcoolismulșiviolențadomestică
Alcoolismulșistatutul de asistat social
Alcoolismul factor determinant înabsenteismînmuncă, renunțarea la
școală a copiilor, starea de sărăcie
Lect.univ.dr. Breaz Analizasistructurareacategoriilorpopulatiei
Alina
Varstnicii o categorievulnerabila
Legislatieadaptabilacategoriilormarginalizatesaupersoaneadaptatel
egislatiei
Apanajuldrepturilorsiobligatiilorpersoanelorvulnerabile

Institutionalizare vis a vis dezinstitutionalizare
Creareaunor perspective
institutionalesiprofesionalecategoriilormarginalizate
Creativitatea, empatia si transperentaactivitatiiasistentului social

7.

Lect.univ.dr.
JurcuţCamelia

Copii, varstnici, adulti si persoanevulnerabile in prismaasistentei
sociale
Institutii, organizatiisiasociatiisustinatoare a
persoanelorvulnerabile.
Educatiasiempatia, in domeniulasistenteisociale
Politici familiale si combatereaviolentei in familie
Protectiacopiiilor care suntlipsiti de ingrijireaparintilor in perioada
in care acestia se afla la munca in strainatate
Adoptiasiformeleei
Copilulinstituţionalizat - perspective psihosociale
Aspecte ale asistenţei sociale înşcoală

Problematicaasistenţeipersoanelor cu handicap/cerinţespeciale
Asistenţasociala ca profesiune si ARTA
Personalitatea - determinant fundamental înasistenţasocială
Studiulgrupurilorvulnerabileşi
al
alte
gruparesocioumană
Dimensiuneamanagerialăînasistenţasocială

Decan
Prof.univ.dr. Alina-Felicia Roman

forme

Director de departament
Conf.univ.dr. AncaEgerău

NOTĂ: La propunereastudenţilortabelulpoate fi completatşicualteteme
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