
A.  ADMITEREA:

1. Informaţii 
La specializarea ASISTENŢA SOCIALA durata studiilor de licenţă este de 3 ani, la 
finalizarea studiilor obţinându-se calificarea de  asistent social (studii superioare).

B. DESCRIEREA SPECIALIZĂRII

„Dacă lumea ar fi  un loc perfect,  ar furniza pentru toţi  căldură,  condiţii  optime de
locuit,  hrană adecvată,  slujbe provocatoare,  servicii  de sănătate de cea mai  bună
calitate, dragoste şi îngrijire din partea familiei şi prietenilor; atunci ea ar fi un loc cu
un minimum de stress, criminalitate şi suferinţă iar oamenii ar găsi cu toţii vieţile lor
satisfăcătoare şi împlinite. Dar cum acest lucru nu se întâmplă, asistenţa socială există
pentru  a  servi  indivizii,  grupurile,  instituţiile  şi  comunităţile  în  confruntarea  lor  cu
imperfecţiunea lumii!” - Moralles

                                           
  Ce fac asistenţii sociali

 Asistenţii sociali sunt categoria de profesionişti pregătiţi să aducă o schimbare pozitivă
în viaţa oamenilor.

 Munca de asistenţă socială este unică în rândul profesiunilor care oferă ajutor datorită
faptului că ea se concentrează pe nevoile şi problemele oamenilor în contextul mediului
lor social.

 Asistenţii social sunt angajaţi pentru a sprijini interesele categoriilor sociale vulnerabile
şi pentru a promova noi programe şi servicii sociale destinate acestora.

 Munca de asistenţă socială se bazează pe un set de valori bine stabilite: respectul faţă
de om, recunoaşterea unicităţii şi demnităţii sale; dreptul la autodeterminare şi afirmarea
propriei  personalităţi;  egalitatea  şanselor  şi  non-discriminarea;  dreptul  la
confidenţialitate  şi  comunicare privilegiată;  încredere în  capacitatea  de  dezvoltare a
oricărei persoane; dreptul la adevăr.

În cadrul specializării se studiază
 Metode şi tehnici de cercetare 
 Tehnici de intervenţie socială şi management de caz
 Problemele sociale (sărăcia, şomajul, abandonul şcolar, delincvenţa, violenţa

domestică etc.)
 Problematica socială a categoriilor defavorizate (copii abandonaţi, persoanele

cu  dizabilităţi,  vârstnicii,  persoanele  marginalizate  şi/sau  discriminate,
şomeri).

C. COMPETENŢELE ABSOLVENTULUI:

Competenţe generale



Competenţe instrumentale:
□ Cunoştinţe generale de bază 
□ Cunoştinţe de specialitate
□ Comunicare scrisă şi orală în limba română 
□ Cunoaşterea unei limbi străine 
□ Abilităţi de operare pe PC 
□ Abilităţi privind managementul informaţiei
□ Capacitatea de analiză şi sinteză 
□ Capacitatea de organizare şi planificare 
□ Capacitatea de a soluţiona probleme 
□ Capacitatea de a lua decizii

Competenţe interpersonale:
□ Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 
□ Capacitatea de a lucra în echipă 
□ Abilitatea de a lucra în echipe interdisciplinare 
□ Abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii 
□ Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 
□ Capacitatea de a avea un comportament etic

Competenţe sistemice:
□ Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 
□ Abilităţi de cercetare 
□ Capacitatea de adaptare la situaţii noi 
□ Capacitatea de a concepe şi derula proiecte 

Competenţe specifice
 cunoştinţe privind principiile etice specifice muncii de asistenţă socială
 cunoştinţe şi abilităţi de aplicare a metodelor şi tehnicilor de intervenţie la nivel de individ, grup şi

comunitate
 capacitate de aplicare a metodologiei specifice de intervenţie pentru grupuri vulnerabile 
 capacitate  şi abilităţi de analiză, interpretare şi participare la procesele de elaborare a politicilor 

sociale 

D. LOCURI DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENŢI

 asistent social sau referent în cadrul serviciului social al primăriei
 asistent social sau specialist pe probleme sociale în învăţământ, în şcolile speciale
 asistent social în sănătate
 asistent  social  în  cadrul  unor  organizaţii  nonguvernamentale  sau  fundaţii  care  au

obiective sociale 
 asistent social specializat în munca cu voluntarii
 asistent social în cadrul prevenţiei delincvenţei şi a consumului de droguri

 asistent social specializat în munca comunitară

 asistent  social  angajat  al  oficiilor  judeţene  de  expertiză  medicală  şi  recuperare  a
capacităţii de muncă

 asistent social cu practică privată

Şef Catedră,
Conf. univ. dr. Lucian Marina
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Cercul StiinTIfic al StudenTilor de la AsistenTA
SocialA

Scop:
            Iniţierea, pregătirea şi participarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică,
alături de cadrele didactice ale facultăţii.
           Adâncirea şi valorificarea cunoştinţelor dobândite la cursuri şi seminarii,
dezvoltarea personală a studenţilor şi aduce, prin 
         Înscrierea realizărilor membrilor în rândul contribuţiilor la dezvoltarea asistenţei
sociale. 

Obiective:
             -    atragerea studenţilor în realizarea de lucrări ştiinţifice, 

- comunicarea  lor  cu  ocazia  unor  simpozioane,  conferinţe  naţionale  sau
internaţionale,

-  publicarea lucrărilor realizate în revistele de specialitate,
-  participarea, alături de cadre didactice, la realizarea de proiecte sau contracte de

cercetare ştiinţifică.

Principii ale activităţii cercului:
             1. rigorii academice;
             2. liberei iniţiative; 
             3. voluntariatului;
             4. creativităţii;
             5. parteneriatului.

Desfăşurarea activităţii:
Activitatea se realizează prin întâlniri bilunare ale membrilor săi. Cu ocazia acestor

întâlniri, studenţii prezintă temele pe care doresc să le cerceteze şi aspectele pe care ei doresc
să le aprofundeze, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate, în scopul de a realiza
lucrări  ştiinţifice valoroase,  cât şi  de a crea premisa realizării  unor lucrări foarte bune de
licenţă.
La aceste întâlniri  pot  fi  invitate cadre didactice de la Catedra de Sociologie si  Asistenţă
Socială, cercetători din Universitatea „1 Decembrie 1918” sau din afara acesteia precum şi
alte  categorii  de  invitaţi  in  funcţie  de  natura  temelor  abordate  
În mod constant, membrii cercului sunt informaţi despre manifestările ştiinţifice organizate în
ţară şi străinătate, în scopul comunicării şi publicării rezultatelor cercetărilor efectuate. De
asemenea, studenţii cu cele mai bune lucrări ştiinţifice realizate şi publicate, sunt cooptaţi  în
colectivele  de  cercetare  ştiinţifică,  iniţiate  de  cadrele  didactice  ale  Facultăţii  de  Drept  şi
Ştiinţe Sociale.

Coordonare activităţii
Activitatea  este  coordonată  de  un  cadru  didactic  desemnat  de  colectivul

Catedrei de Sociologie si Asistenţă Socială.



 Un rol important în activitatea cercului ştiinţific îl  au cadrele didactice ale catedrei,  prin
îndrumarea ştiinţifică de specialitate, în scopul de a realiza lucrări de un nivel calitativ ridicat.

Structura de conducere a cercului
Organizarea activităţilor este asigurată de comitetul de conducere reprezentat de:

Preşedinte: Demeter Diana anul I
Secretar: Stănilă Simona anul I
Membri: Ciuta  Dana anul I
                Rus Iuliana anul II
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