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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Program of Study

Domeniul general de studiu
General field of study
Program de master (de cercetare)
Master Program (Research Master)
Numărul total de credite de studiu

33 Asistență Socială
Social Work
Managementul serviciilor sociale și de sănătate
The Management of social and health services
120

Number of study credits
Titlul obţinut la finele studiilor

Master în asistență socială

Conferred Title

Master in Social Work

Nivelul calificării

Nivelul 7 EQF/NQF

Level of qualification

7 EQF/NQF Level

Forma de organizare a învăţământului

învăţământ de zi

Mode of study

Full-time learning

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.;
Mariana Zubenschi, MA, lector 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
S.01.O.003
F.01.O.004
S.01.O.005
S.01.A.006

S.01.A.007

F.02.O.008
F.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

Sociologia sănătăţii şi a bolii
Sociology of health and illness
Managementul resurselor umane și a serviciilor socio-medicale
Human resource and socio-medical services management
Legislaţia serviciilor sociale şi de sănătate
Social services and health law
Psihosomatica
Psychosomatics
Principii deontologice ale profesiilor sociale si medicale
Ethical principles of social and medical professions
Politici ale serviciilor de sănătate publică
Public Health Service Policies
Politici ale serviciilor de sănătate mintală
Policies of mental health
services
Total semestrul I

150

5

150

5

150

5

150

5

150

5

150

5

900

30

150

5

150

5

150

5

Managementul programelor/proiectelor de dezvoltare socială
Management of programs / projects of social development
Evaluarea performanţelor şi managementul carierei
Performance evaluation and career management

150

5

Supervizarea în asistenţa socială
Social work supervision
Sisteme de referire şi monitorizare în AS
Referral and Monitoring Systems in social work
Stagiu de practică: AS în clinică
Practice: Social work in clinic
Total semestrul II

150

5

150

5

900

30

Total an studii

1800

60

Cercetarea calitativă și cantitativă în AS.
Qualitative and quantitative research in SW
Intervenția în situațiile de criză: violență, dezastre etc.
Intervention in crisis situations: violence, disasters, etc..
Asistența paleativă și Consilierea bătrînilor
Palliative care and eldery counseling
Consilierea persoanelor cu dizabilităţi
The counseling of persons with disabilities
Consilierea persoanelor cu comportament de limită
The counceling of people with borderline behavior
Consilierea şi integrarea socială a persoanelor cu HIV/SIDA
Counseling and social integration of people with HIV / AIDS

150

5

150

5

150

5

150

5

Elemente de economie socio-sanitară
Elements of socio-economic health
Managementul financiar al proiectelor sociale
Financial management of social projects
Practica managerială în serviciile de asistenţă socială și medicale
The management practice in social work and medical services

150

5

150

5

SEMESTRUL II
Psihodiagnostic clinic și social
Clinical and social psychodiagnosis
Medicină socială și îngrijiri medicale generale: competențe praxiologice
Social Medicine and General care: praxiologic skills
Tehnici de negociere şi mediere a conflictelor în organizații
Negotiation techniques and conflict mediation in organizations
Managementul conflictelor
Conflict management

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

S.03.A.021
S.03.A.022
S.03.A.023

2

Total semestrul III

900

30

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

900

30

Total an studii II

1800

60

Total

3600

120

30

STAGIILE DE PRACTICĂ
Stagiile de practică

Sem.

Stagiu de practică: AS în cinică
Practica managerială în serviciile de asistenţă socială și medicale
Total

II
III

Nr.săpt./ ore

Perioada

150
150
300

Săptămânal
Săptămânal

Nr. de
credite
5
5
10

NOTĂ EXPLICATIVĂ
Concepţia formării specialistului
Programul de studiu ”Managementul serviciilor sociale și de sănătate” prevede formarea asistenților sociali capabili de a lucra în domeniul
socio-medical, ceea ce orientează concepția programului la acumularea cunoștințelor în mai multe domenii: asistență socială, medicină,
psihologie aplicată, drept medical, management etc. și la formarea deprinderilor de asistență socio-medicală a populației. Programul de
masterat este structurat în așa mod, încât în primul semestru de studiu, masteranzii să-și aprofundeze cunoștințele în disciplinele
fundamentale ale domeniului ales, în semestrul doi să înveție și să-și formeze abilități practice de a folosi diverse tehnici de diagnoză și
intervenție socio-medicală, iar în anul doi să-și formeze competențe specifice de consiliere a diferitor categorii de persoane, iar în ultimul
semestru să-și sintetizeze și să-și valorifice potențialul formativ și de cercetare în domeniul serviciilor socio-medicale. Pentru aceasta
masteranzii vor însuși în cadrul disciplinelor predate strategii de oferire a serviciilor de asistență socială în domeniul sanitar, bazate pe
practicile mondiale și solicitările contemporanietății.
Scopul şi misiunea programului de studiu
Scopul programului este de a extinde arealul cunoștințelor și activităților asistentului social spre domeniul clinic și de a înarma specialiștii cu
abilități specifice de diagnoză și intervenție socio-medicală, ceea ce ar contribui esențial la sporirea calității vieții populației.Programul își
propune drept misiune selectarea și formarea cadrelor apte de a presta servicii sociale în sistemul medical sau rezidențial, de a oferi asistență
complexă psiho-socio-medicală beneficiarilor care se află în dificultate socio-medicală temporară sau completă: copii nou-născuți sau de
vârstă timpurie (orfani, abandonați, invalizi etc.), persoanelor cu afecțiuni grave sau cronice (cu cancer, TBC, HIV-SIDA, boli reumatice
grave etc.), bătrâni și bolnavi terminali, ce necesită îngrijiri paleative.
Profilul ocupaţional al absolventului
Absolvenţii acestui program vor fi persoanele indicate pentru angajare în subdiviziunile structurilor guvernamentale (Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătății, Direcţiile de Asistenta Socială), instituţiile non-guvernamentale (ONG, fundații) și
publice de sănătate (spitale, clinici psihiatrice, aziluri, Centre de dezintoxicare, ambulator clinic, centre de plasament) etc. Activitatea lor va
fi desfăşurată în scopul evaluării situației clinico-sociale și sanitare a diferitor categorii de persoane și remedierii stării de sănătate și calității
vieții a persoanelor aflate în dificultate.
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