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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. Rolul asistentului social in echipa de Asistenta socio- medicala comunitara 

2. Rolul asistentuli social in preventia abandonului scolar timpuriu. 

3. Rolul asistentului social in preventia maltratarii copilului in familia/ societate 

4. Rolul asistentului social in dezvoltarea serviciilor medico- sociale pentru varstnici 

5. Preventia epuizarii profesionale in contetul pandemiei cu Covid 19. in serviciile rezidentiale 

6. 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. Cine conduce organizațiile și instituțiile de asistență socială/servicii sociale? 

2. Care este profilul studenților în asistență socială la UVT? 

3. 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 

 


