TEME DE LICENŢĂ
propuse pentru programul de studiu ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Prof. univ. dr. Mihai Pascaru
1. Nevoi sociale şi de sănătate în mediul rural. Studiu de caz şi proiect de intervenţie
Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu
Excluziunea socială a persoanelor de etnie romă
Sărăcia în rândul persoanelor fără adăpost
Evaluarea nevoilor şi intervenţia socială la nivel de comunitate
Dezvoltare comunitară în ruralul marginal
Comunicarea asistent social – grup vulnerabil (se alege unul din grupurile vulnerabile
din România).
6. Bariere în comunicarea profesională. Studii de caz
1.
2.
3.
4.
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Conf.univ.dr. Lucian Marina
1. Suportul social pentru vârstnici în mediul rural/mediul urban
2. Managementul stresului la personalul angajat în Căminul de persoane vârstnice
3. Calitatea serviciilor sociale oferite în Centrul de zi
4. Asistenţa socială în mass-media/opinia publică
5. Gestionarea aspectelor emoţionale în relaţia cu clienţii, de către asistentul social

Lect. univ. dr. Ioan Mihail DAN
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Înfiinţarea şi dezvoltarea sistemului de probaţiune din România
Consilierea bolnavilor psihici – o abordare interdisciplinară
Consilierea persoanelor cu pedeapsă privativă de libertate
Educaţia sexuală şi contraceptivă – o abordare interdisciplinară
Consilierea şi asistarea bolnavilor terminali
Violenţa domestică
Consilierea persoanelor cu comportament adictiv
Elemente de consiliere în reintegrarea deţinuţilor în societate

Lector. univ. dr. Bara Monica Angela
1. Absenteismul şcolar, factor al eşecului şcolar
2. Asistenţa socială a elevilor cu cerinţe educative speciale de vârstă şcolară mică
3. Abuzul emoţional si neglijarea copilului în familie, factorul inadaptării sociale şi
şcolare

4. Metode de prevenire a abandonului şcolar
5. Modalităţi de intervenţie în direcţia reducerii absenteismului şcolar la elevii de etnie
romă
6. Prevenirea abandonului şcolar
7. Identificarea problemelor persoanelor vârstnice din mediul rural
8. Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă

Lector. univ. dr. Millea Vlad
1. Devianţa şcolară şi srategii de reducere a incidenţei fenomenului
2. Eşecul şcolar şi şi factorii susceptibili de a-l diminua
3. Întegrarea şcolară a tinerilor din grupurile defavorizate

Lect. univ. dr. PETRONELA TALPAŞ
Familia monoparentală - problematică şi intervenţie
Familia dublă carieră - problematică şi intervenţie
Protecţia copilului aflat în situaţii deosebite
Abuzul, neglijarea, maltratarea copilului / a persoanelor cu dizabilităţi
Adopţia şi efectele modificării legii adopţiei
Politici de ocupare a forţei de muncă. Strategii de reinserţie profesională a grupurilor
vulnerabile (femei, rromi, persoane cu dizabilităţi, persoane cu vârsta mai mare de 50
de ani, someri de lungă durată)
7. Managementul serviciilor / programelor de asistenţă socială
8. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi / discriminarea socio-profesională a
persoanelor cu dizabilităţi
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