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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Practica de specialitate este o componentă esenţială a procesului de învăţământ şi are scopul de a crea un cadru real
pentru completarea, clarificarea şi aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul cursurilor şi seminarelor.
Practica studentului-stagiar prevede familiarizarea cu sistemul de protecție și asistenţă socială în RM. Principalele
categorii de persoane asistate în instituţiile în care studenţii desfăşoară practica de specialitate sunt: familii sărace; familii cu
mulţi copii; familii monoparentale; copii care trăiesc într-un mediu familial / social advers, copii abandonaţi, instituţionalizaţi;
minori delincvenţi; tineri neintegraţi; persoane dependente de droguri; persoane abuzate fizic, sexual etc.; persoane cu
handicap; persoane cu boli cronice fără susţinători legali; persoane vârstnice neajutorate etc.





















Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
A evalua nevoile beneficiarilor;
A exprima toleranță față de beneficiari;
A proiecta planul de intervenție și a procesului de asistență socială;
A efectua consilierea și asistarea beneficiarilor;

A utiliza diferite circuite ale: informaţiilor, documentelor, deciziilor, rapoartelor ierarhice, etc., din
instituţie;
A justifica implementarea în practica asistentului social a prevederilor și documentelor naționale și
internaționale din domeniu;
A promova imaginea Universitǎţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”;
A manifesta competență de autoevaluare;
A valorifica spiritul de iniţiativă şi creativitate, de armonizare a climatului de lucru etc.
Finalităţi de studii
Să manifeste spirit de echipă;
Să aibă o ţinută corespunzătoare în raport cu cerinţele unității - bază;
Să asigure menţinerea unei relaţii de colaborare între instituţie şi universitate;
Să respecte confidenţialitatea şi unicitatea fiecărui client;
Să manifeste respect faţă de instituţia de practică, faţă de programul de funcţionare al acesteia, de personalul angajat,
precum şi faţă de cerinţele tutorelui de practică;
Să manifeste empatie și toleranță față de beneficiar;
Să proiecteze un plan de intervenție conform nevoilor individuale ale clientului;
Să consilieze clientul;
Să utilizeze prevederile și actele normative naționale și internaționale din domeniu;
Să promoveze imaginea UPS „I. Creangă”
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Să gândească critic;
Să gândească creativ.
.

Precondiții
1. Cunoștințe obligatorii din: domeniul sociologiei, funcţiei familiei, tipurilor de familie;
Cunoştinţe cu privire la drepturile copilului şi legislaţiei în Asistenţă Socială; Protecției Sociale;
Psihosociologia victimei, Administrarea justiției comunitare, Adopția și plasament, Voluntariat, asistența socială a
persoanelor dependente, etc.
Unități de curs
Categorii de beneficiari, caracteristica acestora: familii sărace; familii cu mulţi copii; familii monoparentale; copii care
trăiesc într-un mediu familial / social advers, copii abandonaţi, instituţionalizaţi; minori delincvenţi; tineri neintegraţi;
persoane dependente de droguri; persoane abuzate fizic, sexual etc.; persoane cu handicap; persoane cu boli cronice fără
susţinători legali; persoane vârstnice neajutorate etc.

Deontologia profesională și statutul asistentului social;
Dileme etice în asistența socială;
Legislația națională și internațională cu privire la serviciile sociale;
Politici și strategii de susținere a familiilor în dificultate;
Managementul studiului de caz;
Consilierea în asistență socială;
Strategii de predare și învăţare
Conferința de inițiere, explicația, discuția, elaborarea caietului de practică, scrierea raportului.
Strategii de evaluare

Evaluarea finală se efectuează prin acordarea notelor studentului pentru:
- calitatea activității studentului stagiar privind realizarea programei stagiului de practică;
- calitatea executării şi a susținerii raportului în cadrul examenului.
Evaluarea se realizează prin analiza portofoliului de practică care reflectă:
 relevanţa activităţilor desfăşurate în formarea profesională;
 deprinderile şi cunoştinţele dobândite;
 calificativul obţinut la evaluarea în instituţia gazdă;
modul de susţinere a raportului de practică în faţa comisiei de evaluare.
Bibliografie

Obligatorie:
1. Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică (ciclul i – studii superioare de licență,
ciclul ii – studii superioare de master), aprobat la ședința Senatului UPSC din 2016, proces-verbal nr.6.,
Chișinău, 2016
2. Managementul de caz. Ghid de suport pentru aplicare practică. Aprobat prin ordinul Ministrului Muncii,
Protecției Sociale și Familiei nr.96 din 18.05.2016, 139 p.
3. Ghid privind organizarea și desfășurarea stagiului de practică la specialitatea Asistență socială (an.3 zi și 4
f/r). Aprobat la senatul UPS „Ion Creangă”. 2018
4. Legea nr.547-XV din 25.12.2003 asistenţei sociale
5. Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale
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