ANEXA 3

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTER
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ANEXA 3. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

A. Organizarea examenului de finalizare de studii de licență

1.Introducere
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare
a studiilor universitare de licență pentru specializarea Asistență Socială
Art 2. Desfășurarea examenelor de finalizare de studii are loc la sediul UVT, în condiții de
prezență fizică, cu excepția situației în care reglementările sanitare nu permit acest lucru, scenariu
în care se aplică dispozițiile tranzitorii din anexa 7

2. Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență
Art. 3. Se pot înscrie la examenul de licenţă absolvenţii specializărilor: Asistență socială, din
cadrul UVT, care au îndeplinit obligaţiile contractuale pe parcursul celor trei ani de studii (au
promovat toate examenele, au plătite la zi taxele de şcolarizare, au finalizat lucrarea de licenţă, care
a fost aprobată de către coordonator).
Art. 4. În cazul nepromovării examenului de licență, acesta poate fi susținut într-o sesiune
ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în condițiile stabilite de metodologia
Universității de Vest din Timișoara și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Procesul selecției temelor lucrărilor de licență se face conform art. 11 din prezentul
Regulament.
Art. 6. Procesul alegerii temei și a coordonatorului se încheie cu înscrierea pe platforma e-learning
MOODLE, la profesorul coordonator care va accepta sau respinge înscrierea.
Art. 7. Elaborarea lucrării de licență se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului de
elaborare și redactare a lucrării de licență avizat la nivelul departamentului de Asistență Socială și ținând
cont de prevederile Codului de Etică și Deontologie Universitară al UVT, cu privire la principiile și normele
etice în activitatea științifică.
Art. 8. Evaluarea și avizarea lucrărilor de licență de către coordonator se realizează în conformitate
cu Ghidul de elaborare și redactare a lucrării de licență avizat la nivelul departamentului de Asistență
socială.

3. Descrierea probelor de licență
Art. 9. Proba 1, Evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate constă în examen de tip grilă
din 3 discipline din planul de învățământ (Teorii și Metode în Asistenţă Socială, Asistența Socială a
Familiei și Tehnici de comunicare în Asistenţă Socială). Bibliografia obligatorie conține un suport de curs
integral pentru fiecare din cele trei discipline.
Art. 10. Grila de examen va fi compusă din 45 de itemi, câte 15 itemi pentru fiecare din cele 3
discipline. Fiecărui item al grilei îi corespund 3 variante de răspuns și va avea un singur răspuns corect.
Fiecare item este cotat cu 0,2 puncte. Se va acorda un punct din oficiu. Timpul alocat acestei probe este de
60 de minute. Soluția corectă și baremul de corectare se vor afișa imediat după încheierea probei.
Art. 11. Proba 2, Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se realizează pe baza unei lucrări de
specialitate elaborată de candidat sub îndrumarea unui coordonator titular al Departamentului de Asistență
Socială.
Art. 12. Modalitatea de acordare a notelor și de calculare a mediilor este detalitaă în art. 20 din
prezentul Regulament

4. Desfășurarea examenului de finalizare a studiilor de licență
Art. 13. Lucrările de licență se elaborează, se editează și se susțin în limba de predare a specializării
respective, respectiv limba română pentru specializarea Asistență socială.
Art. 14. Proba 1, Evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate se desfășoară la sediul
UVT prin prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a candidatului, cu excepția
situațiilor excepționale, cțnd se aplică anexa 7.

Art. 15. Proba 2, Prezentarea și susținerea lucrării de licență, se desfășoară oral prin prezentarea de
către candidat a unei sinteze a lucrării de licență, atât dimensiunea teoretică cât și demersul practic al
cercetării realizate. Fiecărui candidat i se va acorda, pentru prezentare și evaluare, un interval de maxim 15
minute.
Art. 16. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a
studiilor nu este publică. Decizia în comisia de examen se ia pe baza criteriilor de evaluare stabilite și a
consultării dintre membrii comisiei.
Art. 17. Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afișare la sediul Universității de Vest din
Timișoara şi pe pagina web a Facultății de Sociologie și Psihologie, în termen de cel mult 24 de ore de la
data susținerii acesteia.
Art. 18. Eventualele contestații privind rezultatul se depun la secretariatul facultății, inclusiv
online, pe adresa secretariat.sociopsiho@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afișarea
rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii perioadei de depunere a contestaţiilor,
de către comisia de analiză și soluționare a contestaţiilor la nivel de facultate aprobată în senatul universitar.
Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii, iar deciziile comisiilor de analiză și soluționare a
contestațiilor sunt definitive Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
Art. 19. Studentii vor fi anunțați cu 24 de ore înainte despre ora și sala/linkul de desfășurare al
examenului, pregătind cărțile de identitate pentru o eventuală verificare. Pentru proba de evaluare a
cunoștintelor fundamentale, timpul de lucru este de 60 de minute, iar pentru proba de prezentare și susținere
a lucrării, aceștia vor prezenta lucrarea de licență timp de 15 minute.

5. Tematica și bibliografia pentru proba I
1. Teodor Mircea Alexiu (2003). Teorii si Metode in Asistenţă Socială, Editura Mirton.
2. Alexandru Neagoe (2007). Asistenta Sociala a Familiei editura Universitatii de Vest.
3. Cosmin Goian (2009). Tehnici de comunicare în Asistenţă Socială, Editura de Vest.

6. Teme de licență
Prof. dr. Cosmin GOIAN
1. Reușită și eșec în comunicarea interpersonală din domeniul asistenței sociale (studii de caz
în Timișoara).
2. Rolul comunicării nonverbale în interacțiunile dintre asistentul social și beneficiari.
3. Conflictul interpersonal și implicațiile sale etice în domeniul asistenței sociale.
4. Istoria asistenței sociale din Banat.
5. Percepția profesiei de asistent social în mass media romaneasca.
6. Managmentul serviciilor sociale din Timisoara.
Prof. dr. Mihaela TOMIȚĂ

1. Rolul asistentului social în sistemul de justiție penală.
2. Asistența integrată a consumatorilor de droguri.
3. Asistența victimelor traficului de persoane.
4. Asistența socială în cadrul măsurilor educative aplicabile copiilor
delincvenți.
5. Rezilienta infractorilor, victimelor si profesionistilor din sistemul de justitie penala

Prof. dr. Alexandru NEAGOE
1. Asistența socială a familiilor afectate de fenomenul migrației.
2. Asistența socială a familiilor afectate de sărăcie.
3. Adopția / Asistența maternală a copilului aflat în dificultate: realități și provocări în practica
asistentului social.
4. Rolul spiritualității în asistența socială a familiei/vârstnicilor/persoanelor cu nevoi speciale.
5. Serviciile de asistență socială aferente cultelor religioase din Timișoara.

Conf. dr. Venera BUCUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rolul asistentului social in echipa de Asistenta socio- medicala comunitara
Rolul asistentuli social in preventia abandonului scolar timpuriu.
Rolul asistentului social in preventia maltratarii copilului in familia/ societate
Rolul asistentului social in dezvoltarea serviciilor medico- sociale pentru varstnici
Preventia epuizarii profesionale in contetul pandemiei cu Covid 19. in serviciile rezidentiale
Probleme sociale ale profesionistilor din centrele rezidentiale in contextul pandemiei cu Covid 19.

Conf. dr. Eugen JURCĂ
1. Niveluri de retard mintal (ușor, moderat, sever) și gradul de implicare a asistentului social.
2. Adicții (alcoolism, droguri, jocul patologic pe computer/de noroc, consumul pornografic,
cybersexul etc.; la alegere) și posibilități de intervenție ale asistentului social.
3. Abuzul (sexual, violul), neglijarea, maltratarea copilului (violența domestică), delicvenţa
juvenilă , ca probleme psihopatologice și necesitatea intervenției terapeutice/asistențial.
4. Tulburări de personalitate (paranoidă; antisocială; borderline; histrionică; narcisică; la
alegere) și modalități de intervenție psihoterapeutic/asistențială.
5. Tulburări psihice severe (schizofrenia; tulburarea bipolară [maniaco-depresivă]; paranoia
[de ex. gelozia patologică și violența domestică]; la alegere) – posibilități de intervenție
clinică/psihoterapeutică și asistențială.

Conf. dr. Loreni BACIU
1.
2.
3.

Cine conduce organizațiile și instituțiile de asistență socială/servicii sociale?
Care este profilul studenților în asistență socială la UVT?
Unde lucrează absolvenții de AS după finalizarea studiilor?

Conf. dr. Theofild LAZĂR
1. Servicii sociale în mediul rural.
2. Dezvoltare comunitară în mediul rural.
3.Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități.
4.Integrarea profesională a persoanelor de etnie romă.
5. Servicii sociale adresate persoanelor private de libertate.

Lector dr. Carmen STANCIU
1. Servicii sociale formale si informale pentru persoane vârstnice - studiu comparativ.
2. Asistenta socială în școală - realitate, percepție și perspective.
3. Educația socială în comunitățile locale.
4. Evoluția asistenței sociale în România - perspectiva diacronică.
5. Îmbătrânire demografică sănătoasă prin intermediul practicilor intergeneraționale.
Lector dr. Carmen BĂRBAT
1. Asistența socială în abuzul de substanțe: alcoolismul.
2. Asistența socială în abuzul de substanțe: droguri ilicite și politoxicomanii.
3. Asistența socială clinică (în boli cronice și în instituții medicale).
4. Intervenții psiho-spirituale în asistența socială.
5. Echipe inter-și pluridisciplinare în asistența socială.
Lector dr. Adrian PĂȘCUȚĂ
1. Discriminarea rromilor.
2. Politici de integrare a rromilor.
3. Politici de ocupare a forței de muncă.
4. Politici de sprijinire a tinerilor.
5. Implicațiile și efectele divorțului asupra copiilor.

Lector dr. Andreea BÎRNEANU
1. Asistența socială a grupurilor vulnerabile.
2. Adoptie și plasament.
3. Protecția copilului.
4. Asistența socială a familiei.
5. Asistența Socială în Penitenciar.
Lector dr. Loredana Trancă

1. Impactul pandemiei de COVID 19 asupra stagiilor de practică de la specializările Asistență Socială din
universitățile românești pentru anul universitar 2020 – 2021.
2. Provocări actuale privind practica asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități.
3. Rolul rețelei de suport social în integrarea socială a persoanelor cu dizabilități.
4. Provocări și realități pentru părinții copiilor cu dizabilități în timpul participării la învățământul online.
5. Experiența pandemiei de COVID 19 pentru furnizorii de servicii sociale din centrele rezidențiale

B. Organizarea examenului de finalizare de studii de masterat
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare
a studiilor universitare de masterat pentru specializarea Asistență Socială.

1. Examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat
Art.2. Studiile universitare de masterat la specializările departamentului de Asistență Socială, se
finalizează cu examen de disertație. Examenul va consta în susținerea Lucrării de disertație în faţa unei
comisii.
Art. 3. Se pot înscrie la examenul de masterat absolvenţii programului masteral care au îndeplinit
obligaţiile contractuale pe parcursul celor doi ani de studii (au promovat toate examenele, au plătite la zi
taxele de şcolarizare, au finalizat lucrarea de disertație, care a fost notată de către coordonator cu cel puţin
nota 6).
Art.4. În cazul nepromovării examenului de disertație, acesta poate fi susținut într-o sesiune ulterioară,
cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în condițiile stabilite de metodologia Universității
de Vest din Timișoara și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Procedura de înscriere și de alegere a temei de disertație și a
coordonatorului
Art. 5. Procesul selecției temelor lucrărilor de dizertație se face conform art. 11 din prezentul
Regulament
Art. 6. Procesul alegerii temei și a coordonatorului se încheie cu înscrierea pe platforma e-learning
MOODLE, la profesorul coordonator care va accepta sau respinge înscrierea.
Art.7. Elaborarea lucrării de disertație se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic de
redactare a lucrării de disertație.

Art. 8. Evaluarea și avizarea lucrărilor de disertație de către coordonator se realizează în conformitate
cu Ghidul de evaluare a lucrării de disertație avizat la nivelul departamentului de Asistență socială.

3. Descrierea probei de examen de disertație
Art. 9. Examenul de finalizare studii de masterat constă în Prezentarea şi susținerea lucrării de
disertație. Prezentarea şi susținerea sunt publice.
Art. 10. Prezentarea şi susținerea lucrării de disertație se realizează pe baza unei lucrări de
specialitate elaborată de candidat sub îndrumarea unui coordonator. Membrii comisiei vor evalua lucrarea
și prezentare pe care o va face candidatul la momentul examenului.
Art. 11. Modalitatea de acordare a notelor și de calculare a mediilor este detaliată în art. 20 din
prezentul Regulament

4. Desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor de master
Art. 12. Lucrările de disertație se elaborează, se editează și se susțin în limba de predare a
specializării respective, respectiv limba română pentru specializările de masterat ale departamentului de
Asistență Socială.
Art. 13. Prezentare și susținerea lucrării de disertație se desfășoară oral, prin prezentarea de către
candidat a unei sinteze a lucrării de disertație, atât dimensiunea teoretică cât și demersul practic al cercetării
realizate. Fiecărui candidat i se va acorda, pentru prezentare și evaluare, un interval de maxim 15 de minute.
Art. 14. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a
studiilor nu este publică. Decizia în comisia de examen se ia pe baza criteriilor de evaluare stabilite și a
consultării dintre membrii comisiei.
Art. 15. Rezultatul examenului se comunică prin afișare la sediul Universității de Vest din
Timișoara şi pe pagina web a Facultății de Sociologie și Psihologie, în termen de cel mult 24 de ore de la
data susținerii acesteia.
Art. 16. Eventualele contestații privind rezultatele unei probe se depun la Decanatul Facultății de
Sociologie și Psihologie, inclusiv online, pe adresa secretariat.sociopsiho@e-uvt.ro, în termen de cel mult
24 de ore de la afișarea rezultatelor, şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
depunerii contestațiilor de către comisia de analiză şi soluționare a contestațiilor din cadrul Departamentului
de Asistență socială. Contestațiile se rezolvă exclusiv la nivelul Universității de Vest din Timișoara, iar
deciziile comisiilor de analiză şi soluționare a contestațiilor sunt definitive. Rezultatele obținute la probele
orale nu pot fi contestate.

Art. 17. Studentii vor fi anunțați cu 24 de ore înainte despre ora și sala/ linkul de desfășurare al
examenului, pregătind cărțile de identitate pentru o eventuală verificare. Durata de prezentare a lucrării de
disertație este de 15 minute.

6. Teme de disertație
Prof. Dr. Cosmin Goian
•
•
•
•
•
•
•

Reușită și eșec în comunicarea interpersonală din domeniul asistenței sociale (studii de caz
în Timișoara).
Rolul comunicării nonverbale în interacțiunile dintre asistentul social și beneficiari.
Conflictul interpersonal și implicațiile sale etice în domeniul asistenței sociale.
Istoria asistenței sociale din Banat.
Percepția profesiei de asistent social în mass media romaneasca.
Managmentul serviciilor sociale din Timisoara.

Prof. Dr. Alexandru Neagoe
•
•
•
•
•
•

Relaţia dintre religie şi modul în care familiile se raportează la anumite probleme psiho-sociale
(sărăcia, şomajul, boala/dizabilitatea, traumele, pierderile, alcoolismul etc.)
Aportul anumitor comunităţi sau organizaţii religioase în sprijinirea familiilor ce se confruntă cu
probleme sociale
Locul consilierii familiale (în general sau aspecte specifice) în viaţa unei/unor comunităţi religioase
(biserică etc.): importanţă, tipuri de consilieri şi consiliaţi, metode, probleme speciale etc.
Rolul consilierii sociale şi spirituale în asistenţa socială a unor tipuri specifice de clienţi (copii/tineri
instituţionalizaţi; victime ale abuzului; vârstnici; persoane cu boli terminale şi/sau familiile lor etc.).
Forme de asistenţă socială în practica sau concepţia anumitor comunităţi religioase (din oraşul tău?)
şi raportarea acestor convingeri/practici la textele sacre ale acelei comunităţi
Impactul anumitor texte religioase în viaţa anumitor beneficiari sau a anumitor profesionişti din
domeniul asistenţei sociale

Conf. Dr. Patricia Runcan
•
•
•

Importanta valorilor creștine în educarea copilului și parenting.
Valorile comportamentului prosocial ca premisă a alegerii profesiei de asistent social
Arta consilierii holistice pentru persoanele dependente în contextele programului Teen Challenge

Conf. Dr. Venera Bucur
•
•

Valori in asistnta sociala a persoanelor varstnice
Dezvoltarea relatiei copil familie in perioada pandemiei

•
•

Violenta domestica o experinta greu de afirmat
Devoltarea rolului asistentului social in perioada pandemiei.

Conf. Dr. Eugen Jurca

•
•
•
•
•

Asistarea persoanelor cu Tulburare de personalitate antisocială în serviciile de probaţiune
Consilierea şi asistarea adolescenţilor ce provin dintr-o familie dezorganizată
Consumul de marijuana în România – consilierea şi asistarea persoanelor dependente
Alcoolismul ca problemă psihopatologică şi asistenţială
Asistarea persoanelor cu handicap psihic (cu o tulburare psihică la alegere: schizofrenie,
tulburare maniaco depresivă etc.)

Lect. Dr. Carmen Bărbat

•
•
•
•
•

Asistență sociala/de tip comunitar in boli cronice si terminale
Asistența sociala in spitale (de tip clinic)
Asistenta socio-medicala in toxicomanii
Perspective psiho-spirituale in asistență de tip socio-medical
Perspective etice in asistență de tip socio-medical

Lect. Dr. Loredana Trancă
•

Asistența socială și asistența spirituală în perioada pandemiei de COVID 19.

