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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Program of Study
Domeniul general de studiu
General field of study

33 Asistență Socială
Social Work

Program de master (de cercetare)

Management şi consiliere în asistenţa socială

Master Program (Research Master)

Management and counceling in social work

Numărul total de credite de studiu

120

Number of study credits
Titlul obţinut la finele studiilor
Conferred Title

Master în asistență socială
Master in Social Work

Nivelul calificării

Nivelul 7 EQF/NQF

Level of qualification

7 EQF/NQF Level

Forma de organizare a

de zi

învăţământului

Full-time learning

Mode of study

Responsabil de programul de studiu:

Victoria Gonța, dr.conf.univ.;

Responsible for Program
Grupul de lucru:
Working Group

Gribincea Tatiana, dr., lector univ. super.; Svetlana Rusnac,
dr.conf.univ.;
Nicolae Sali, dr.conf.univ.;
Svetlana Haraz, MA, lector univ. super.;
Viorica Dănilescu, MA, lect. univ. super.;
Irina Parvan, MA, lector univ.
CHIŞINĂU, 2013

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE / ANI DE STUDIU
Denumirea unităţii de curs

Cod

Total ore

Nr. credite

ANUL I
SEMESTRUL I
F.01.O.001
F.01.O.002
F.01.O.003
S.01.O.004
S.01.O.005
S.01.A.006
S.01.A.007

F.02.O.008
S.02.O.009
S.02.A.010
S.02.A.011
S.02.A.012
S.02.A.013
S.02.A.014
S.02.A.015

Psihologia managerială
Managerial Psychology
Managementul resurselor umane în sectorul administraţiei publice şi ONG-urilor
Human resource management in the public administration and NGOs
Promovarea şi managementul calităţii serviciilor sociale
Promotion and management of quality of social services
Asistenţă socială şi consiliere şcolară
Social Work and school counseling
Consilierea victimelor
Victim counseling
Justiţia restaurativă
Restorative justice
Managementul serviciilor de probaţiune
The management of Probation service
Total semestrul I
SEMESTRUL II
Managementul programelor/proiectelor de dezvoltare socială
Management of programs / projects of social development
Consiliere pentru persoane în situaţii de risc
Counseling for persons in risky situation
Tehnici de negociere şi mediere a conflictelor
Negotiation techniques and conflict mediation
Prevenirea problemelor sociale în cadrul serviciilor de AS
Prevention of social problems in the social work services
Evaluarea performanţelor şi managementul carierei
Performance evaluation and career management
Planificarea şi selecţia resurselor umane în sfera serviciilor de AS
Planning and selection of human resources in the services of SW
Supervizarea în asistenţa socială Social work supervision
Sisteme de referire şi monitorizare în AS
Referral and Monitoring Systems in SW
Practica de consiliere
The counceling practice
Total semestrul II
Total an studii

150

5

150

5

150

5

150

5

150

5

150

5

900

30

150

5

150

5

150

5

150

5

150

5

150

5

900
1800

30
60

150

5

150

5

150

5

150

5

150

5

150

5

900

30

ANUL II
SEMESTRUL III
F.03.A.016
S.03.O.017
F.03.O.018
S.03.A.019
S.03.A.020
S.03.A.021
S.03.A.022

Cercetarea calitativă în AS.
Qualitative research in social work
Consiliere şi terapii de familie
Family therapy and counseling
Pedagogia socială
Social pedagogy
Consilierea persoanelor cu comportament de limită
The counceling of people with borderline behavior
Consilierea comunităţilor etnice
Counseling of ethnic communities
Servicii de asistenţă paliativă şi consiliere
Palliative care services and counseling
Gender şi gerontologie
Gender and Gerontology
Practica managerială în serviciile de asistenţă socială
The management practice in social services
Total semestrul III
SEMESTRUL IV

2

Cercetări în elaborarea tezei de master
Research for master thesis writing

30

Total semestrul IV

900

30

Total an studii II
Total

1800
3600

60
120

STAGIILE DE PRACTICĂ
Stagiile de practică
Practica de consiliere
Practica managerială în serviciile de asistenţă socială
Total

Sem.
II
III

Nr.săpt./ ore

Perioada

150
150
300

Săptămânal
Săptămânal

Nr. de
credite
5
5
10

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 ”Management şi consiliere în Asistenţa Socială” este orientat la acumularea de către masteranzi a cunoştinţelor
aprofundate în ceea ce priveşte intervenţia în domeniul asistenţei sociale precum şi însuşirea temeinică a instrumentelor
necesare pentru identificarea problemelor şi evidenţa cazurilor, evaluarea situaţiilor concrete şi elaborarea planului de
intervenţie sau programelor de reabilitare, referirea de cazuri etc.
Astfel, programul pregăteşte practicieni profesionişti în domeniul asistenţei sociale, capabili de a planifica, proiecta, realiza şi
monitoriza intervenţii calitative în rezolvarea problemelor sociale. În acest sens, se pune un accent deosebit pe comunicarea cu
beneficiarii serviciilor de asistenţă socială, valorile şi etica în practica asistenţei sociale.
Scopul şi misiunea programului de studiu
(explicaţi ce îşi propune să realizeze acest program – 2-3 propoziţii)
Scopul programului este de a întări capacitatea profesională a asistenţilor sociali, bazată pe prezentări cu caracter teoretic,
relaţionate în acelaşi timp cu practica de zi cu zi din domeniul asistenţei sociale. Acest demers s-ar traduce printr-o îmbinare
echilibrată între teoria şi practica consilierii în serviciile de asistenţă socială.
Misiunea programului este de a forma specialişti competitivi în protecţia socială a persoanelor aflate temporar în dificultate,
persoanelor cu risc de excluziune socială sau cu comportament de limită, persoanelor în situaţie de criză etc.
Profilul ocupaţional al absolventului
Absolvenţii acestui program vor fi persoanele indicate pentru angajare în subdiviziunile structurilor guvernamentale
(Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Direcţiile teritoriale de Asistenta Socială), instituţiile non-guvernamentale
comerciale (companii, SRL) şi necomerciale (asociaţii, fundaţii), etc. Activitatea lor va fi desfăşurată în scopul resocializării şi
integrării socio-profesionale, şcolare şi familiale a persoanelor aflate în dificultate.
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