Descrierea programului de master
Denumirea
Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului
programului de master
Codul programului 33
Număr de credite ECTS 120
Durata de studii 2 ani
Calificarea obţinută Master în Asistenţă socială (Master Profesional - MP )

Facultatea, catedra ce
coordonează programul de Facultatea de Psihologie şi psihopedagogie specială, catedra Asistenţă socială.
master
Vîrlan Maria, dr.conf.; Stratan Valentina, dr.conf.; Lapoşina Emilia, dr.conf.;
Carata Dumitru, dr.conf.; Zubenschi Ecaterina, dr.conf.; Negură Petru, dr.conf.;
Titularii de curs Verdeş Angela, dr.conf. Şleahtiţchi Mihail, dr.conf.
 Studii superioare de licenţă în domeniul Asistenţei sociale sau un act echivalent
de studii.
Precondiţii  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.
Competenţe dezvoltate
 Evaluarea problemelor sociale cu care se confruntă familiile cu copii şi

în cadrul programului

a posibilităţilor de intervenţie pentru rezolvarea acestora;







Finalităţi de studii

-

Identificarea metodologiei eficiente în lucrul cu familia şi copiii
marginalizaţi;
Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii de susţinere a familiilor

vulnerabile.
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 stăpînească mecanismul strategiilor guvernamentale în domeniul
asistenţei sociale a familiei şi copilului;
Să utilizeze cele mai importante acte juridice în domeniul apărării
drepturilor copilului;
Să aplice eficient principiile şi legităţile de organizare a muncii sociale cu
familia şi copilul;
Să identifice elementele constitutive ale bunăstării copilului pentru a-i
asigura dreptul la o viaţă mai bună;
Să identifice potenţialul dezvoltativ şi formativ al domeniului politicilor
sociale de susţinere a familiei şi copilului;

-

-

Să utilizeze politicile sociale adecvate pentru ameliorarea, rezolvarea şi
împiedicarea apariţiei problemelor sociale.
Să diferenţieze strategiile directe şi indirecte de influenţă asupra familiei
dezorganizate;
Să argumenteze influenţa condiţiilor-cadru naţionale şi locale ale asistenţei
sociale asupra evoluţiei politicilor sociale.
Să propună modalităţi de conlucrare între administraţia publică centrală,
locală şi ONG în elaborarea politicilor sociale în domeniul populaţiei şi
familiei;
Să propună soluţii legislative la diagnosticarea problemelor sociale de
plasare în câmpul muncii şi de protecţie socială;
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.

Descrierea succintă a Programul de master profesional Politici sociale de susţinere a familiei şi
programului de studii copilului se adresează absolvenţilor studiilor superioare de licenţă (ciclul I).
Obiectivul major al pregătirii constă în aprofundarea echilibrată a bazei
disciplinare şi profesionale generale, precum şi medierea unei calificări
specifice pentru domeniul politicilor sociale de sprijin a familiei şi copilului.
Absolvenţii acestui program de master vor fi pregătiţi pentru a manifesta o
perspectivă comprehensivă în vederea găsirea unor soluţii pertinente la
problemele sociale ale familiilor şi copiilor, pentru a se implica activ în
găsirea resurse pentru rezolvarea problemelor familiale şi sociale atât în plan
teoretic, cât şi în practic.
Programul se proiectează pe durata de 4 semestre: sem.I, II – cursuri; sem.III cursuri
şi un stagiu de practică de profesionalizare; semestrul IV – teza de master.
Programul este deschis spre contemporaneitate, spre tendinţele dezvoltării
domeniilor de formare pe plan mondial şi european.

Cursuri din program Aspectul istorico-cultural al familiei şi politici europene de susţinere a
familiei şi copilului
Sociologia familiei şi diagnosticul social şi riscurile sociale ale familiei
Teorii conceptuale ale familiei , bunăstarea familiei şi gestionarea resurselor
sociale
Familia şi problemele gender, relaţiile patrimoniale şi personale părinţi-copii
Cadrul juridic al familiei şi justiţia juvenilă
Tipologia familiilor denaturate şi medierea conflictelor familiale
Psihopedagogia familiei şi educaţia familială, consilierea famiilor în
dificultate
Sistemul de protecţie a familiei şi copilului, autoritatea tutelară şi atribuţiile
ei
Metode avansate de cercetare a familiei şi servicii de alternativă de susţinere
a familiei şi copilului
Efectele psihosociale ale divorţului, evaluarea şi supervizarea serviciilor de
sprijin a familiei
Bazele psihoterapiei şi terapia familiei / Violenţa domestică
AS a familiilor social-vulnerabile, dezintegrate, reconstituite / Sănătatea
reproducerii
AS a familiilor monoparentale, a mamelor solitare, a famiilor mixte /
Terapia mediului
AS a famiilor cu dizabilităţi / Promovarea modului sănătos de viaţă
Stagiu de practică profesională

Strategii de predare - Forme: Cursul: tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare;
învăţare Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop; seminarul -

Strategii de evaluare

Program de activitate
Telefoane de contact

dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului.
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

