LISTA CU TEMATICI / TITLURI ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE DE
DISERTATIE LA PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER MANAGEMENTUL
SERVICIILOR SOCIALE SI DE SĂNĂTATE 2020-2021

Conf. univ. dr. Octavian GRUIONIU

1.

Probleme și dileme etice în organizațiile medicale. Modalități de rezolvare a lor.

2.

Managementul etic al unei organizații din sfera serviciilor sociale.

3.
Formularea, implementarea și monitorizarea codurilor de etică în organizațiile din sfera
socială. Reguli, conținut, activități de monitorizare.
4.

Etica, serviciile publice și responsabilitățile angajaților din sfera socială/medicală.

5.

Asigurarea climatului etic-condiție de bază a integrității unei organizații medicale.

Conf. univ. dr. Radu DOBRE

1. Efectele implicarii ONG-urilor in serviciile sociale
2.Economia sociala-solutie viabila in societatea contemporana
3. Interviul –principala forma de integrare pe piata muncii
4.Somajul-forme si cauze
5. Trepte ale sistemului de management la nivelul spitalului public
6.Procedura de acreditare a serviciilor socio-medicale dintr-un centru rezidential
7. Ierarhizarea actelor normative in domeniul serviciilor sociale
8. Drepturile pacientului si accesul la servicii medicale de calitate
9. Clasificarea spitalelor- modalitate de coordonare in serviciile de sanatate publica
10. Mijloace juridice de limitare a efectelor violentei domestic

Lect. univ. dr. Nadina DARIE
1.Managementul serviciilor sociale publice
2.Managementul si consilierea stresului profesional
3.Locul si rolul asistentului social in comunitatea rurala
4.Implicarea asistentului social in recuperarea si reintegrarea adolescentilor consumatori de
droguri
5.Rolul comunicarii in managementul organizational
6.Comportamentul managerial si motivatia in performanta
7.Caracteristici ale comunicarii asistent social – beneficiar in rezolvarea problemelor sociale
Lect. univ. dr. Ana-Maria DUMITRESCU
1. Mecanismul de monitorizare a serviciilor sociale
2. Monitorizarea serviciilor de protecție a copilului
3. Mecanismul de monitorizare a serviciilor medicale
4. Caracteristici ale procesului de monitorizare la nivel social

Lect. univ. dr. Ciucă Simona
1.Managementul serviciilor sociale într-o unitate medicala
2.Managementul serviciilor sociale într-o unitate socială
3.Elemente specifice pentru managementul organizaţiilor de asistenţă socială
4.Serviciile de asistenţă socială din cadrul unităţilor medicale – elemente de management
specifice

Prof. univ. dr. habilitat Maria Constantinescu
1.Managementul stresului la locul de munca.
2. Climatul organizational si riscul de epuizare profesionala
3.Motivatia – vector al performantei profesionale.

Conf.univ.dr. Constantinescu Cornel
1. Persoana cu dizabilitate - Realitati si Perspective
2. Managementul comunicarii sociale

