
PREZENTAREA SPECIALIZĂRII 

 

Programul de studii universitare de licență Asistență socială își asumă misiunea de 

cercetare științifică și educație prin activități specifice mediului universitar: − Formare inițială 

și continuă la nivel universitar dezvoltată eficient începând cu anul 1992, în scopul dezvoltării 

personale, a inserției profesionale a absolvenților și a satisfacerii nevoilor de competențe ale 

mediului socio-economic. − Cercetare științifică avansată în domeniului asistenței sociale, prin 

activități de dezvoltare și inovare realizate la nivel individual și colectiv, realizând o 

valorificare și diseminare optimă a rezultatelor obținute. − Implicare activă împreună cu 

partenerii noștri în proiecte de intervenție socială în folosul indivizilor, grupurilor și 

comunităților aflate în situații de criză.   

 

Competențe și rezultate așteptate ale învățării formate în cadrul programului de studii: 

A. COMPETENȚE 

Competențe-cheie :  

• CC1. Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți  

• CC2. Competențe în domeniul științei  

• CC3. Competențe digitale.  

Competențe profesionale :  

• CP1. Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare și înregistrare a 

informațiilor, analiză, evaluare și intervenții specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la 

nivel individual, familial, de grup, comunitar și societal;  

• CP2. Elaborare, implementare și evaluare a proiectelor, programelor și politicilor de 

asistență socială pentru diferite categorii vulnerabile;  

• CP3. Dezvoltarea serviciilor și activităților de prevenire precum și a celor de suport 

acordate beneficiarilor sistemului de asistență socială; 

• CP4. Consultanță în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele și grupurile 

sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituții, servicii, beneficii);  

• CP.5. Consiliere și alte metode de intervenție specializată acordate în mediul familial 

sau instituțional (spitale, școli, penitenciare, centre antidrog, instituții specializate de asistență 

socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale.  

Competențe transversale :  

a) Competențe personale:  

• CT1. Abordarea obiectivă și argumentată atât teoretic, cât și practic, a unor 

situații - problemă în vederea soluționării eficiente a acestora cu respectarea valorilor 

și principiilor specifice asistenței sociale; 



• CT2. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea 

resurselor și modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și 

adaptării la cerințele pieței muncii.  

b) Competențe interpersonale: 

• CT3. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă echipe pluri-, inter- si 

transdisciplinare pe diverse paliere ierarhice la nivel intra- și interorganizațional. c) 

Competențe de cetățenie globală:  

• CT4. Recunoașterea și respectarea diversităților etnice și interculturale în 

interacțiunile cu beneficiarii și alți actori sociali. 

 

  REZULTATE AȘTEPTATE ALE ÎNVĂȚĂRII 

a) Cunoștințe - Conform Cadrului European al Calificărilor (European Qualifications 

Framework – EQF), rezultatele învățării aferente nivelului 6 de calificare, corespunzător 

studiilor universitare de licență, presupun cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau 

de studiu, care implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor:  

• R1. Studenții/absolvenții au cunoștințe legate problemele și fenomenele sociale pentru 

a facilita procesul de schimbare la nivel individual, de grup, organizațional sau comunitar;  

• R2. Studenții/absolvenții cunosc cadrele juridice și politice adecvate pentru 

respectarea, promovarea și protejarea drepturilor indivizilor, familiilor, grupurilor și 

comunităților;  

• R3. Studenții/absolvenții cunosc diversele categorii de populații și grupuri vulnerabile 

pentru diagnoza și analiza nevoilor sociale;  

• R4. Studenții/absolvenții dispun de cunoștințe privind teoriile, metodele de cercetare 

și intervenție pentru elaborarea strategiilor de schimbare socială;  

• R5. Studenții/absolvenții dispun de cunoștințe privind comportamentul uman.  

• R6. Studenții/absolvenții au cunoștințe privind rolul asistentului social și identitatea 

profesională.  

 

b) Abilități - Conform Cadrului European al Calificărilor (European Qualifications 

Framework – EQF), rezultatele învățării aferente nivelului 6 de calificare, corespunzător 

studiilor universitare de licență, presupun abilități avansate, care denotă control și inovare, 

necesare pentru a rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau 

de studiu specializat:  

• R7. Studenții/absolvenții au capacitatea de a comunica prin mijloace scrise și orale cu 

persoanele implicate, clienți, colegi sau alți actori sociali;  

• R8. Studenții/absolvenții pot aplica teoriile, tehnicile, metodele și instrumentele din 

asistență socială pentru a spori bunăstarea socială a indivizilor, grupurilor, organizațiilor sau 

comunităților;  

• R9. Studenții/absolvenții au capacitatea de a elabora, proiecta, coordona și implementa 

măsuri de intervenție socială la nivel micro, mezo/intermediar și macro;   



• R10. Studenții/absolvenții au capacitatea de a colecta și organiza date relevante, de a 

aplica gândirea critică pentru a analiza și interpreta informații bazate pe dovezi de la clienți sau 

din alte surse;  

• R11. Studenții/absolvenții au capacitatea de a aprecia și evalua resursele individuale 

și comunitare, precum și de a le integra în mod coerent în strategiile de intervenție socială;  

• R12. Studenții/absolvenții utilizează noile tehnologii, resurse digitale, comunicații 

online pentru a selecta, analiza și prezenta informații cantitative și calitative specifice.   

 

Responsabilitate și autonomie - Conform Cadrului European al Calificărilor (European 

Qualifications Framework – EQF), rezultatele învățării aferente nivelului 6 de calificare, 

corespunzător studiilor universitare de licență, presupun gestionarea de activități sau proiecte 

tehnice sau profesionale complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în 

situații de muncă sau de studiu imprevizibile și asumarea responsabilității pentru gestionarea 

dezvoltării profesionale a indivizilor și a grupurilor: 

• R13. Studenții/absolvenții au capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă 

sau în grup pentru a îndeplini o sarcină specifică 

• R14. Studenții/absolvenții au abilități de autoevaluare și practică reflexivă privind 

respectarea valorilor și principiilor eticii profesionale în luarea deciziilor.   

 

  Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii: 

• Asistent social - cod COR 263501  

• Specialist în angajare asistată - cod    

• Inspector social - cod COR- 263512 

 

Absolvenții specializării de asistență socială au posibilitatea de a activa în mai multe 

domenii, dintre care enumerăm cele mai semnificative:  

• domeniul protecției sociale (centre de plasament, centre pentru persoane vârstnice, 

direcții generale de protecția copilului, direcții de asistență socială, centre de zi, centre 

rezidențiale, centre pentru persoanele victime ale traficului de ființe umane, violenței în 

familie, servicii destinate persoanelor fără adăpost, servicii la domiciliu pentru toate 

categoriile de persoane vulnerabile,  centre pentru consiliere familială etc.) 

•  unități din domeniul sanitar (direcții de sănătate publică, spitale, clinici); 

• domeniul forței de muncă (oficii de ocupare a forței de muncă și șomaj, agenții 

județene pentru plăți și inspecție socială) 

•  domeniul justiției (penitenciare, centre de reeducare pentru minori, servicii de 

probațiune, centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog); 



•  domeniul educației (grădinițe, școli generale, licee, inspectoratul școlar) ; 

• domeniul persoanelor cu nevoi speciale (grădinițe speciale, școli generale speciale, 

școli profesionale speciale, centre pentru educație incluzivă, unități protejate, comisii de 

evaluare a persoanelor cu handicap, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare și 

reabilitare, centre de zi pentru persoane cu dizabilități, centre respiro, locuințe protejate) ; 

•  domeniul administrației publice locale (primării, consilii locale, consilii 

județene).   

 


