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Conf. univ. dr. Octavian GRUIONIU
1. Principiile și valorile specifice asistenţei sociale și aplicarea lor în activitatea profesională
2. Sistemul de management etic al organizatiilor din domeniul asistenței sociale. Studiu de caz
3. Gândire critică, creativitate și responsabilitate în asistența socială
4. Codul etic și importanța lui în organizațiile din sfera serviciilor sociale
5. Conduită adecvată și responsabilitate morală în activitatea de asistență socială

Conf. univ. dr. Radu DOBRE
1. Competente ale asistentului social din sistemul de probatiune
2. Cauze si solutii pentru delincventii ce au savarsit infractiunii in legatura cu substante
psihotrope
3. Specificul legaturilor personale ale minorului cu parintii, ulterior procedurii divortului
4. Ancheta sociala - instrument de baza in solutiile stabilite de instanta sau de alte autoritati
publice
5. Specificul masurii plasamentului minorului intr-un centru de tip familial
6. Conditii privind supravegherea specializata ca masura de protectie a minorului
7. Standardizarea etapelor in cadrul procedurii adoptiei
8. Decaderea din drepturile parintesti - sanctiune aplicabila relatiilor de familie
9. Tutela ca alternativa a masurilor pe protectie speciala a minorului
10. Impedimente legale la incheierea casatoriei

Lect. univ. dr. Ana-Maria DUMITRESCU
1.Tehnici de intervenţie asistenţiale în sistemul familial
2. Evaluarea relaţiilor din interiorul sistemului familial
3. Abordarea sistemică în Asistenţa Socială a familiei
4. Reţelele sociale la nivelul comunităţii
5. Bune practici în intervenţia privind violenţa domestică
6. Asistența socială a grupurilor vulnerabile din România
7. Consilierea în munca socială cu persoana individuală şi familia

8. Provocări şi dileme în intervenţia asistentului social în munca cu familiile aflate în situaţii de
risc
9. Politici demografice şi cele privitoare la familie
10. Informare şi consiliere pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi
11. Rolul consilierii vocaționale în integrarea tinerilor pe piaţa muncii
12. Politici sociale şi coeziune europeană
13. Bune practici şi intervenţii de succes la nivelul comunităţii locale
14. Valori şi principii ale asistenţei sociale comunitare
15. Stresuri care afectează familia şi modalităţi de reducere a stresului familiei

Lect. univ. dr. Nadina DARIE
1. Toleranta violentei domestice in cadrul familiei. Motivatii psiho-sociale
2. Consumul de droguri si preventia acestuia din perspectiva Asistentei Sociale
3. Maltratarea copilului în mediul familial
4. Tulburări psiho-sociale specifice în adolescenţă
5. Rolul proceselor psihosociale în formarea indentităţii adolescenţilor
6. Consecințele psiho-sociale ale abuzului asupra personalității copilului abuzat
7. Consumul de alcool și tutun - comportamente autodistructive ale adolescenților
8. Violența în familie - un fenomen social
9. Agresivitatea - formă de adaptare şi contra-reacţie la frustrare în perioada adolescenţei
10. Expunerea copilului la neglijare emotională in cadrul familiei
11. Rolul comunicării în relaţia asistent social - client
12. Dependența de droguri si alcool - pericol iminent pentru societatea modernă

Lect. univ. dr. Lucia NEAGOE
1. Inegalitatea de gen in societatea romaneasca
2. Rolul asistentului social in consilierea privind planificarea familiala
3. Diferente culturale privind atitudinea fata de planificarea familiala in societatea romaneasca
4. Stereotipuri si prejudecati privind minoritatea etnica a rromilor
5. Bullyingul in scoli – diagnoza si plan de interventie
6. Masuri pentru reducerea inegalitatilor pe piata muncii
7. Saracia ca problema sociala
8. Integrarea sociala a tinerilor dezinstitutionalizati
9. Prietenia și dragostea in randul tinerilor instituționalizați
10. Conformism si obedienta in randul minoritatii etnice a rromilor

Lect. univ. dr. Simona CIUCĂ
1. Serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice
2. Asistența socială a persoanelor vârstnice instituționalizate
3. Alternative ale asistării sociale a vârstnicilor prin ONG-uri
4. Importanţa serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pentru asigurarea bunăstării persoanelor
vârstnice
5. Noutăți legislative privind susținerea familială la nivel local/județean
6. Forme de asistare socială a persoanelor în dificultate la nivel local/județean
7. Prestațiile – formă de sprijin financiar la nivelul primăriei ...
8. Metode de protecție socială a copiilor cu handicap mintal
9. Integrarea socio-profesională a persoanelor cu deficiențe fizice
10. Servicii de asistenta sociala acordate copiilor cu autism
11. Servicii pentru protecția copilului
12. Managementul serviciilor pentru protecția copiilor/ persoanelor aflate în dificultate
13. Managementul serviciilor sociale de sprijinire a familiilor aflate în dificultate
14. Managementul serviciilor de protecţie socială a copilului

Lect. univ. dr. Valeria PÂRLICI
1. Momentul începerii protecției penale a vieții, valoare socială fundamentală a omului
2. Riscuri și soluții în protecția și consilierea socială a copilului - victimă a abuzului
3. Adopția și atașamentul copiilor separați de părinții biologici
4. Vinovăția și implicațiile ei asupra răspunderii juridice
5. Exigențe formale și informale ale normei juridice

Asist. univ. dr. Diana RĂDUȚ- SELIȘTE
1. Caracteristici ale sindromului “burn out” in randul asistentilor sociali din orasul Pitesti, in
perioada pandemiei covid-19
2. Disfunctionalitati aparute la nivelul familiilor asistentilor sociali implicati in linia intai de ajutor
in timpul pandemiei cu coronavirus in perioada martie-mai 2020
3. Provocarile serviciilor de asistenta sociala din mediul rural in timpul pandemiei cu covid-19
4. Serviciile publice de asistenta sociala implicate in prima linie de suport si asistenta in comunitati
5. Implicatii ale pandemiei covid-19 asupra vietii personale si profesionale ale asistentilor sociali
din comunitati

