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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul general de studiu - 33.

Asistenţă socială

Program de master

Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza

(de cercetare)

Socială (în colaborare cu Universitatea CUNY, SUA)
Advanced studies in social work and social expertise

Numărul total de credite de studiu

120

Titlul obţinut la finele studiilor

Master în asistența socială. Expert social

Forma de organizare a învăţământului

de zi

Responsabil de programul de studiu:

Victoria Gonța, dr.conf., șef catedră Sociologie și
Asistență

Grupul de lucru:

Socială

Victoria Gonța, dr.conf.; Vadim Moldovanu, Phd.,
CUNY; Viorelia Moldovanu, dr.conf., vice-rector
ULIM; Svetlana Rusnac, dr.conf., decan facultate
PAS; Nicolae Sali, dr.conf.; Tatiana Gribincea, dr.
lector superior; Svetlana Haraz, lector superior

CHIŞINĂU, 2013

Cod

F.01.O.001
F.01.O.002
F.01.O.003
F.01.O.004

S.01.O.005

S.02.O.006

F.02.O.007
S.02.O.008
S.02.A.009
S.02.A.010

S.02.O.011

F.03.O.012

F.03.O.013

S.03.O.014

S.03.A.015 S.03.A.016

S.03.A.017
S.03.A.018

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE / ANI DE STUDIU
Denumirea unităţii de curs
Total ore
ANUL I
SEMESTRUL I
Intelegerea sistemelor comunitare: Globale si locale
Understanding Community Systems: Global and Local
Metode de cercetare în acțiune
Research Methods in Action
Comportamentul uman in mediu social
Human Behavior in the Social Environment
Bazele practicii asistenței sociale avansate pe plan mondial
Foundations of Advanced Social Work Practice in the Global
World
Practica asistentei sociale generaliste: Lucrul cu individul
Generalist Social Work Practice: Working with Individuals
Seminar în teren I: Proiect bazat pe învăţarea în echipă
Field Seminar I: Team-based community learning projects
Total semestrul I
SEMESTRUL II
Practica asistentei sociale generaliste: Lucrul cu grupurile si in
echipe
Generalist Social Work Practice: Working with Groups and
Teamwork
Managimentul proiectelor
Project Management
Practica asistentei sociale generaliste: lucrul cu Familiile
Generalist Social Work Practice: Working with Families
Concentratia 1 –dezvoltarea sociala si economica: dezvoltarea
comunitatii
Concentratia 2 – Dizastre, Violenta si Trauma:
Managimentul riscului
Concentration 1 –Social Economic Development: Community
Development
Concentration 2 – Disaster, Violence, and Trauma:
Risk Management
Practica asistentei sociale generaliste: Lucrul cu comunitatile
Generalist Social Work Practice: Working with Communities
Seminar în teren II: practica de specialitate
Total semestrul II
Total an studii
ANUL II
SEMESTRUL III
Expertiza socială-asigurarea calității. Evaluare bazată pe standarte
de practică în AS
Social Expertise Quality Assurance:
Standard-based assessment of practice
Politici sociale globale și piata muncii: provocări și oportunități
Global Social Policies and Marketplace: Challenges and
Opportunities
Lucrul in organizatiile guvernamentale și ONG-uri: Planificarea
proiectelor, Dezvoltarea și Implementarea lor
Working in GOs and NGOs: Project Planning, Development, and
Implementation
Concentratia 1 –
Justitia sociala si drepturile omului
Concentratia 2 – Violenta în familie si crima
Concentration 1
Human Rights and Social Justice
Concentration 2 Domestic Violence and Crime
Concentratia 1 – Asistenta Sociala a mediului și sustenabilitate
Concentratia 2 Trauma și creșterea post-traumatica
Concentration 1 Environmental Social Work and Sustainability
Concentration 2 Trauma and Post-traumatic growth
Seminar în teren III: Specializare în protecția copilului, sănătatea
mentală, mediul penetenciar sau protecția persoanelor în vârstă
Field Seminar III: Specialization in child welfare, mental health,
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or elderly protection
Total semestrul III

900

SEMESTRUL IV
Cercetări în elaborarea tezei de master
Research for master thesis writing
Total semestrul IV
Total an studii II
Total

30
30
900
1800
3600

30
60
120

STAGIILE DE PRACTICĂ
Nr.do

Stagiile de practică

Sem.

Nr.săpt./ ore

Perioada

1.

Seminar în teren I: Proiect bazat pe
învăţarea în echipă
Seminar în teren II: practica de specialitate
Seminar în teren III: Specializare în
protecția copilului, sănătatea mentală,
mediul penetenciar sau protecția
persoanelor în vârstă.
Total

I

150

Săptămânal

Nr. de
credite
5

II
III

150
150

Săptămânal
Săptămânal

5
5

2.
3.

15

NOTĂ EXPLICATIVĂ
Concepţia formării specialistului (o scurtă sinteză a principiilor pe care se bazează formarea specialistului, modul
în care este structurat programul, indicarea caracteristicilor distinctive ale programului – 2-3 propoziţii)
Programul de master Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială reprezintă un stagiu de cercetare în
domeniul asistenței sociale cu aprofundare în metodologia cercetării și intervenției în domeniile aplicative ale
asistenței sociale la nivel micro, messo și macro- social. Programul va servi drept pilon de trecere de la asistența
socială ca sferă a serviciilor la asistența socială ca știință și va pregăti specialiști calificați în cercetarea, evaluarea,
dezvoltarea, și promovarea politicilor și strategiilor de dezvoltare socială, elaborarea programelor și proiectelor
sociale, evaluarea serviciilor și asistența profesionistă a beneficiarilor asistenței sociale
Scopul şi misiunea programului de studiu
(explicaţi ce îşi propune să realizeze acest program – 2-3 propoziţii)
Scopul programului de studiu este promovarea de strategii moderne în organizarea procesului instructiv-educativ în
domeniul asistenţei sociale în Republica Moldova, ce ar corespunde standardelor internaționale.
Misiunea: programul educațional la nivel de masterat va pregăti specialiști calitativ noi, înalt profesioniști în
domeniul asistenței sociale – experți sociali;
Obiectivele:
-de a elabora structura și conținutul unui program de formare a asistenților sociali - experți la nivel de masterat, ce ar
corespunde standartelor internaționale, axat pe pregătirea specialiștilor ce se vor ocupa de abordarea sistemică a
problemelor sociale de nivel național și global;
-promovarea statutului de ”expert social” și formarea specialiștilor în domeniul expertizei sociale;
-oferirea de studii avansate în asistența socială care se corespundă standardelor internaționale și să ofere posibilitate
studiilor de doctorat în domeniul asistenței sociale în Republica Moldova.
Profilul ocupaţional al absolventului
(enumeraţi funcţiile şi domeniile în care va putea activa absolventul)
Absolvenții programului vor putea activa în calitate de asistenți sociali – experți în următoarele domenii și instituții
publice și/sau private:
Servicii socio-medicale: Spitale generale, Spitalele de psihiatrie, Clinici pentru Abuzul de substanțe, Centre de
dezintoxicare, ambulator clinic, Case pentru bătrîni, Centre pentru persoane fără adăpost,
Servicii psiho-sociale: Agenții de îngrijire Foster, Agenții pentru copii, Centre de tineret, Școli şi universități,
Grădinițe, tabere de Tineret
Agenții: guvernamentale, Non-guvernamentale,
Departamentele de resurse umane,
Programe: de intervenție în crize, dezastre, închisori, programe rezidentiale, de combatere a violenței în familie și
abuzului faţă de copii
Centre de plasament temporar
Absolvenții programului vor putea desfășura diverse tipuri de activități (funcții):
 de analiză, evaluare, coordonare a serviciilor, politicilor, strategiilor, programelor și proiectelor sociale;
 de planificare, selecție, evaluare a resurselor umane
 de elaborare, promovare, advocatură
 de mediere, negociere, intervenție directă și indirectă în situații de conflict, criză sau lipsă de comunicare;
 de educare, facilitare, consiliere, terapie, suport, asistență a beneficiarilor;
 de cercetare ș.a.
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