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Precondiţii
Competenţe dezvoltate
în cadrul programului

Finalităţi de studii

 Studii superioare de licenţă în domeniul Asistenţei sociale sau un act echivalent
de studii.
 Studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii în cazul
în care candidatul vine din alt domeniu.
 Evaluarea calităţii serviciilor de sănătate publică şi socială; asigurarea
controlului sănătăţii prin efortul conjugat al întregii colectivităţi;
 Elaborarea şi realizarea proiectelor de asistenţă medico-socială, asigurare şi
protecţie socială a beneficiarilor/potenţialilor beneficiari/clienţi;
 Proiectarea activităţilor de asistenţă socială la nivel de comunitate ,
instituţie, grup şi individ din perspective de timp;
 Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii
neguvernamentale şi cu cele statale în vederea eficientizării politicilor de
susţinere a familiei şi copilului;
 Realizarea unor cercetări psihosociale şi valorificarea rezultatelor în
practica profesională, respectînd principiile şi normele de etică
profesională;
 Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale
personale şi a performanţelor instituţionale în concordanţă cu cerinţele şi
dinamica contextului profesional şi social.
- să stăpîneacă metodologia de studiere socio-psihopedagogică avansată a
persoanelor cu nevoi speciale la diferite perioade de vîrstă ce cad sub
incidenţa asistenţei sociale.
- să evalueze nevoile de sănătate ale comunităţii şi ierarhizarea lor în funcţie
de priorităţi.
- Să utilizeze măsurile complexe care să ducă la apărarea, promovarea şi
refacerea stării de sănătate a populaţiei, să supravegheze sănătatea
grupurilor umane.
- să stabilească direcţiile prospective ale domeniului asistenţei sociale, ale
managementului serviciilor sociale în domeniul sănătăţii populaţiei;
- să stabilească misiunea instituţiilor de protecţie socială şi medicală;
- să estimeze rezultatele cercetărilor ştiinţifice în scopul perfecţionării
strategiilor de practică profesională;

să comunice unui public larg cunoştinţele obţinute din cercetare, studii sau
din experienţă;
- să comunice cu specialişti şi non-specialişti în mod clar şi fără echivoc
referitor la concluziile care se referă la activitatea profesională sau studii;
- să utilizeze strategii de colaborare şi parteneriat a instituţiilor în domeniul
sănătăţii populaţiei cu comunitatea, familia şi alţi factori.
- să manifeste flexibilitate la schimbările mediului social, a problemelor de
sănătate publică şi socială a populaţiei şi să promoveze modul sănătos de
viaţă
- să demonstreze autonomie în ceea ce priveşte învăţarea, precum şi un nivel
ridicat de înţelegere a proceselor de învăţare;
- să posede abilităţi de învăţare care permit continuarea studiilor într-o
manieră ce ar putea fi în mare măsură autodirijată sau autonomă.
Programul de master profesional Servicii sociale în domeniul sănătăţii
Descrierea succintă a
programului de studii populaţiei se adresează absolvenţilor studiilor superioare de licenţă (ciclul I).
Obiectivul major îl constituie pregătirea specialiştilor în vederea realizării
contribuţiilor importante teoretice şi practice referitoare la problemele sociale şi
consecinţele lor.
Asistentul social cu titlul de magistru în servicii sociale în domeniul sănătăţii
populaţiei va putea desfăşura activităţi în domeniul populaţiei şi demografiei,
modului de trai, bunăstării sociale şi calităţii vieţii, servicii sociale privind sănătatea
publică şi socială a populaţiei, promovarea modului sănătos de viaţă etc.
Aceste direcţii sunt ca răspuns la problemele legate de sănătatea mentală publică şi
socială a populaţiei şi consecinţele ei, la cele legate de sărăcie şi şomaj, numărul
crescând al familiilor în dificultate, a persoanelor cu comportament asocial, a
tinerilor lipsiţi de susţinere în problemele sale.
Programul se proiectează pe durata de 4 semestre: sem.I, II – cursuri; sem.III cursuri
şi un stagiu de practică de profesionalizare; semestrul IV – practica de master.
Programul este deschis spre contemporaneitate, spre tendinţele dezvoltării
domeniilor de formare pe plan mondial şi european, consituind, totodată, o punte de
legătură cu cercetarea socială avansată, precum şi cu perfecţionarea pregătirii în
cadrul programelor de studii universitare de doctorat.
-

Cursuri din program Dezvoltarea umană şi mediul social, probleme de populaţie şi demografia
Socioantropologia modului de trai, bunăstarea socială şi calitatea vieţii
Sociologia medicală, Psihosociologia sănătăţii publice şi sociale
Management în AS şi managementul serviciilor sociale în domeniul sănătăţii
populaţiei
Promovarea modului sănătos de viaţă, comportament sexual şi sănătatea
reproducerii
Igiena mintală şi gerontologia socială
Asistenţa medico-socială a familiei în dificultate şi tehnici de recuperare a
persoanelor în dificultate
Sociologia generală a handicapatului şi AS a persoanelor cu disabilităţi
Legislaţia muncii şi protercţiei sociale şi supervizarea în servicii sociale ale
populaţiei
Dezvoltarea comunitară şi serviciile sociale comunitare
Terapii ocupaţionale şi kinetoterapia / Integrarea persoanelor cu disabilităţi
Ludo şi ergoterapia / Comportament demografic
Socioterapia şi terapii expresive / Protecţia grupului de risc
AS a persoanelor cu comportament deviant şi strategii de susţinere a
tineretului / Politici antidiscriminatorii
Strategii de predare - Forme: Cursul: tematic, integrat, mixt, dezbatere, problematizare;
învăţare Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop; seminarul dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului.

Strategii de evaluare

Program de activitate
Telefoane de contact

Metodologie: studiul de caz, învăţarea prin proiecte, învăţarea prin cooperare,
învăţarea prin descoperire, problematizarea, metode şi tehnici interactive, metode de
studiu independent, modelarea, simularea, exerciţiul etc.
Evaluarea formativă se realizează prin: teste, proiecte, esee, referate, portofolii,
probe scrise şi practice etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiecte; portofolii.
Evaluarea finală se realizează prin susţinerea tezei de master.
Luni, vineri: 1400 – 1830.
022740866

