LISTA CU TEMATICI / TITLURI ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE
DE DISERTATIE LA PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER
CONSILIERE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ 2020-2021
Conf. univ. dr. Octavian GRUIONIU
1.

Aspecte etice ale accesului persoanelor si grupurilor vulnerabile la serviciile

de consiliere socială.
2.

Moralitate și deontologie profesională în activitățile de consiliere socială.

3.

Etica virtuții în asistența socială: profilul moral al consilierului din sfera

serviciilor sociale.
4.

Aspectele etice ale abilităților de consiliere în asistența socială.

5.

Consilierea in asistența socială în era digitală. Oportunități, provocări și

riscuri ale practicării consilierii sociale prin intermediului spațiului web.
Conf. univ. dr. Radu DOBRE
1. Relatii functionale la nivelul DGASPC
2.Forme de suport ale statului pemtru unitatile de asistenta sociala
3. Drepturi specifice copilului regasit in sistemul de protectie speciala
4.Organizarea si functionarea serviciului public de asistenta sociala/Directia de
asistenta sociala
5.Indemnizatii sociale uzuale la nivelul primariei
6. Principii specifice sistemului national de asistenta sociala
7. Evolutia serviciilor de probatiune in Romania

Lect. univ. dr. Ana-Maria DUMITRESCU
1. Consiliere pentru incluziune socială și integrare socio-profesională a persoanelor
marginalizate.
2. Consilierea și asistența socială a tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul
instituţionalizat de protecţie a copilului și care se află în căutarea unui loc de
muncă, în vederea incluziunii sociale.
3. Consilierea și asistența socială a femeilor victime ale violenţei în familie, în
vederea incluziunii sociale.
4. Consilierea și asistența socială a persoanelor aflate în detenţie care se pregătesc
pentru eliberare și persoane anterior aflate în detenție în vederea

incluziunii

sociale.
5.Rolul familiei, al comunității locale și al statului în protecția

și

promovarea drepturilor copilului
6. Prevenire şi intervenţie în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al
copilului
7. Aspectele psiho-sociale ale comunicării interpersonale și de grup
8. Consiliere, couching şi mentorat - sprijin în menţinerea unui loc de muncă
pentru persoanele cu dizabilităţi
9. Traseul educaţional/profesional/orientare vocaţională. Servicii de consiliere şi
suport pentru persoanele cu dizabilităţi
10. Consilierea vocaţională şi orientarea şcolară şi profesională a persoanelor cu
nevoi speciale

Lect. univ. dr. Nadina DARIE

1.Rolul asistentei sociale in consiliera persoanelor cu adictii
2.Psihoterapia de grup – modalitati de ameliorare a problemelor sociale
3.Probleme ale adaptarii scolare la adolescentii cu parintii plecati la munca in
strainatate

4.Rolul asistentului social in fenomenul bulling

5.Implicatiile psihosociale ale nivelului de trai in cadrul comunitatii
6.Acceptarea de sine si influenta ei asupra capacitatii decizionale, la adolescenti
Lect. univ. dr. Ciucă Simona

Consilierea familiei la nivel local privind dreptul la prestatii
Rolul comunității locale și al statului în protecția persoanelor defavorizate
Consilierea familiei la nivel local privind dreptul la beneficii
Consilierea familiei la nivel local privind dreptul la servicii sociale

Prof. univ. dr. habilitat Maria Constantinescu
1. Serviciiii de consiliere in prevenirea separarii copilului de familie
2. Asistenta si consilierea familiei aflata in situatie de risc

Conf. univ. dr. Cornel Constantinescu
1. Consilierea copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate
2. Dezvoltare profesionala in asistenta
3. Factori determinanti ai agresivitatii in mediul scolar

