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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul ”Migrația și asistența socială a persoanelor migrante”, face parte din disciplini de specialitate. Este orientat spre
formarea competenţelor profesionale în oferirea serviciilor multidisciplinare diferitor categorii de imigranți, cu statut legal și
ilegal, precum și copiilor din familiile emigrante. Cursul se studiază după discipline fundamentale care prevăd sistemului de
protecție socială, drepturile diferitor categorii de beneficiari, comunicarea şi etica deontologică a asistentului social etc.
Cursul: „Migraţia şi asistenţa socială a persoanelor migrante”, are conexiuni cu alte cursuri de formare profesională privind
intervenția. prevenția și incluziunea socială a diferitor categorii de beneficiari asistenţială. Este un curs actual şi necesar, care
reiese din condiţiile actuale privind fenomenul migrațiunii cu care se confruntă Republica Moldova. În cadrul disciplinei
„Migraţia şi asistenţa socială a persoanelor migrante”, studenţii se vor familiariza cu aspectele de bază, privind migraţiunea,
abordările teoretice multidisciplinare, consecinţele migraţiei asupra migrantului şi membrilor familiei lui, asupra ţării
donatoare și primitoare în ansamblu. Studenții vor cunoaște riscurile la care se expun potențialii migranții și necesitatea
informormării lor. Vor obţine cunoştinţe de bază la specialitatea de asistenţă socială, privind:
- politicile sociale cu referire la legislația internațională și națională de gestionare a migraţiei; Drepturile persoanei migrante;
- organizaţiile internaţionale şi naţionale, preocupate de problema migraţiei;
- sistemul de asistenţă socială şi servicii destinate diferitor categorii de persoane migrante cu statut legal și ilegal;
- lucrul asistentului social cu persoanele emigrante și imigrante din/în Republica Moldova;
- lucrul cu copiii din familiile persoanelor migrante.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive: studentul va demonstra cunoaşterea și înțelegerea terminologiei migrației, teoriilor migrației la
nivel de analiză interpretativă macro, mezo și micro societală; va şti conceptele şi perspectivele teoretice de aplicare în analiza
fenomenului migrațional, în aplicarea modelelor de integrare și asimilare a migranților în societate; va demonstra cunoaşterea
diferitor categorii de metode în cercetarea migrațiunii; elaborarea metodelor pentru evaluarea iniţială şi complexă a persoanei
migrante; va şti serviciile sociale și asistențiale oferite migranților cu statut legal și ilegal.
Competenţe de învăţare: se vor manifesta în priceperea de a se documenta din sursele de specialitate, de a selecta
informația necesară pentru asimilarea temeinică a cunoștințelor, de a proiecta planuri de intervenție cu diferite categorii de
migranți, de învăța din experiența de lucru studiată pe teren și din propriul demers educativ.
Competenţe de aplicare: studentul va aplica cunoştinţele specifice disciplinei în identificarea problemelor cu care se
confruntă diferite categorii de migranți, în aplicarea legislației internaționale și naționale vizând drepturile migranților în
obținerea serviciilor sociale și asistențiale, prevăzute de lege; în determinarea modului de a soluționa problemelor sociale cu
care se confruntă migranții; în reorganzarea mediului social, pentru adaptarea eficientă a migranților la condițiile noi de viață;
în preîntâmpinarea și regularea conflictelor posibile etnice, religioase, sociale, politice, culturale etc.
Competenţe de analiză: se exprimă în deprinderea studenților de a examina mai multe oportunităţi de formare/
dezvoltare a competenţelor, pentru a lua o anumită decizie ştiinţific întemeiată în strategia de adaptare și asimilare a
migrantului la noile condiții de viață, în formarea interelațiilor pozitive dintre migrant și comunitatea primitoare; în analiza
impactului emigrației asupra situației demografice din Republica Moldova, în proiectarea unor decizii de preîntâmpinare a
fenomenului depopulării; în analiza experienței statelor dezvoltate vizând modalitatea de lucru cu persoanele migrante.
Competenţe de comunicare: se arată în capacitatea de a se exprima clar și concis în limba maternă în formă orală și
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scrisă, în diverse contexte socio-culturale și profesionale; în abilităţile de realiza și susține convorbiri, expuneri, caracterizări
de factură psihosocială şi de a reacţiona adecvat la solicitările exprimate în limbaj profesional.
Competenţe la nivel de integrare: se manifestă prin capacitatea de încercare a studenților de a proiecta adaptarea
diferitor categorii de migranți cu statut diferit, la condițiile de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, de adaptare la condițiile
de muncă, de cunoaștere a culturii naționale și de prevenire a diferitor forme de discriminare.
Finalităţi de studii
- să explice esenţa teoriilor migraționale și gradul de aplicatibilitate a lor în practica de specialitate;
- să demonstreze capacităţi de cunoaştere privind politicile de gestionare a migrațiunii, să aplice în practică legislația în
vigoare privind oferirea serviciilor sociale și asistențiale migranților;
- să definească corect problemele și nevoile diferitor categorii de migranți cu statut diferit;
- să comenteze politicile sociale în domeniul gestionării migrației și a protecţiei sociale a persoanelor migrante;
- să aplice în practică cunoştinţe profesionale de protecţie și de acordare a serviciilor de asistenţă socială, migranţilor cu statut
legal şi ilegal, de formulare a deciziilor necesare în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
- să reprezinte sistemul de organizaţii centrale şi locale, reţeaua de servicii sociale şi asistenţiale, destinate migranţilor;
- să modeleze diferite situaţii – problemă cu care se confruntă migranții, rezolvarea acestora, aplicând legislaţia în vigoare;
- să justifice intervențiile asistentului social în necesitatea protecției diferitor categorii de migranți;
- să proiecteze activități pentru un program individual de intervenție asistenţă destinat migranţilor legali şi ilegali;
- să recomande strategii de îmbunătăţire a politicilor migraţioniste şi de diminuare a fenomenului migraţional din R. Moldova.
Precondiţii
Precondiţii / Condiţii prealabile:
1. Discipline anterior studiate: Sociologia generală și tehnici de cercetare, Introducere in asistenta sociala, Cadrul juridic;
Teorie si metoda în asistenta sociala,Teoria și practica în asistența socială, Statutul asistentului social şi etica deontologică etc.
2. Condiţii prealabile: - cunoaşterea limbii de instruire la nivel (iniţial B2, vorbitor adult C1 ….)
- operaţionalizarea terminilor în domeniul asistenţei sociale: teorii, metode și tehnici în asistență socială, intervenție
asistențială, echipă multidisciplinară, procesul de asistenţă socială, categorii de beneficiari etc.; - Deprinderi de muncă
intelectuală: de a căuta, selecta şi rezuma sursele bibliografice, de a elabora un referat, prezentare, de autoorganizare
independentă a activităţii de învăţare etc; Abilităţi de cunoaştere a calculatorului şi de navigare pe internet.
Unități de curs
1. Introducere în migrațiologie
1. Migrațiologia – știință multidisciplinară.
2. Metodologia migraţiologiei.
3. Teoriile migraţiei.
4. Migrația internațională
5. Cauzele și consecințele migrației.
6. Migrația reglamentată. Politici internaționale de gestionare a migrației.
7. Acordul Schengen şi Centrul Comun de vize.
8. Politici naționale de gestionare a migrației.
9. Instituții internaţionale și naționale de gestionare a migraţiei.
10. Asistența socială a imigranților legal.
11. Asistența socială a copiilor din familiile migrante.
12. Migrația nereglamentată. Politici sociale.
13. Asistența socială a tinerilor imigranți neînsoțiți, solicitanți de azil.
Strategii de predare şi învăţare
Forme: Cursul: tematic, integrat, dezbatere, problematizare;
Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; seminarul -dezbatere, seminarul în baza exerciţiului.
Metodologie: studiul de caz, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire, problematizarea, metode şi tehnici
interactive, metode de studiu independent, modelarea, simularea, exerciţiul etc.
Strategii de evaluare
Prin examen oral sau scris.
Nota sumativă se constituie din nota de la examen + notele de la proba I de evaluare formativă + proba II de evaluare
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formativă:
La stabilirea notei finale a cursului studiat, se iau în considerare:
Probe de evaluare formativă:
I probă de evaluare formativă:
Evaluări curente: probe, exerciții, referat tematic/eseuri, situații problemă de
cunoaștere a conceptelor de bază.
II probă de evaluare:
Evaluări curente: probe, referat tematic /eseuri, prezentări, discursuri/ planuri
de intervenție, studiul de caz.
Prezentări orale, participări în dezbateri, portofoliu, analiza studiilor de caz,
planurilor de intervenție elaborate etc.
III. Examen – evaluarea finală.

Ponderea în notare, exprimată în %
25%

35%

40%
TOTAL: 100% = nota „10”
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