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ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

Master 

 

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. 

 


