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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Din categoria beneficiarilor asistenţiali fac parte şi refugiaţii şi solicitanţii de azil. Viitorul asistent social trebuie să
cunoască o serie de aspect psiho-sociale a acestei categorii de beneficiari ,mai ales că în ultimii ani, numărul
acestora creşte anual în R.Moldova. În cadrul cursului studenţii fac cunoştinţă cu o serie de trăsături şi aspecte
diferite legate de refugiu şi efectele acestuia, învaţă care sunt etapele refugiului, fac cunoştinţă cu problemele cu
care
se
confruntă
refugiaţii
şi
solicitanţii
de
azil
odată
ajunşi
în
ţara-gazdă.
Cursul face parte din disciplinele de specialitate; este orientat spre formarea competențelor profesionale de bază de
intervenție asistențială (multidisciplinară) în cazul refugiaților și familiilor de refugiați. Acest curs este considerat
unul practic și se studiază la anul III cînd déjà viitorii asistenți sociali dețin un bagaj imens de cunoștințe teoreticopractie din domeniul socio-asistențial și vor putea realiza programe de intervenție destinate acestei categorii de
beneficiari. Studenţii studiază serviciile sociale create în R.Moldova pentru refugiaţi. Spre finalul cursului
asistentul social va cunoaşte care sunt măsurile asistenţiale şi de intervenţie în lucrul cu refugiaţii, care este rolul
consilierii la toate etapele procesului de integrare social a refugiaţilor în ţara-gazdă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive: studentul va demonstra cunoaşterea și înțelegerea aspectelor psihosociale ale
refugiaţilor; va şti etapele refugiului; va demonstra cunoaşterea metodelor de lucru cu refugiaţii; va şti care sunt
serviciile sociale pentru refugiaţi.
Competenţe de învăţare: se vor manifesta în capacitatea de a se documenta în vederea proiectării măsurilor
asistenţiale şi de intervenţie în lucrul cu refugiaţii; în informarea la zi privind problemele legate de fenomenul
persoanele refugiate; în priceperea de a consulta sursele de specialitate şi de a învăţa din propriul demers educativ.
Competenţe de aplicare: studentul va aplica cunoştinţele specifice disciplinei în identificarea problemelor cu
care se confruntă refugiaţii, în selectarea corectă a metodelor de evaluare; în elaborarea planului de intervenţie.
Competenţe de analiză: se exprimă în deprinderea de a examina mai multe oportunităţi de
formare/dezvoltare a competenţelor, pentru a lua o decizie ştiinţific întemeiată; în aplicarea unor grile sau parametri
de evaluare, prin care se desfăşoară autoevaluarea şi evaluarea reciprocă a planului individual de intervenţie; în
analiza posibilităţilor de dezvoltare personală din perspectiva asistenţială.

Competenţe de comunicare: se arată în capacitatea de a se exprima în limba maternă într-o manieră clară şi precisă,
oral şi în scris, utilizând limbajul specific asistenţei sociale în diverse contexte socio-culturale și profesionale; în abilităţile de a
realiza convorbiri, expuneri, caracterizări de factură psihosocială şi de a reacţiona adecvat la solicitările exprimate în limbaj
profesional.
Competenţe la nivel de integrare: se probează prin capacitatea de a proiecta un design de evaluare iniţială şi
complexă, un plan de intervenţie individualizat corect din punct de vedere a standardelor existente în lucrul cu refugiaţii; în
capacitatea de a realiza consilieri cu refugiaţii la toate etapele procesului de integrare socială a refugiaţilor în ţara –gazdă.
Finalităţi de studii

•
•
•
•
•
•
•
•

Să analizeze teoretic fenomenul refugierii, etapele refugiului, consecinţele refugiului.
Să abordeze profesionist aspectele legate de integrarea socio-profesională a refugiaţilor
Să definească drepturile şi obligaţiile refugiaţilor şi solicitanţilor e azil, precum şi serviciile existente în ţara
de azil, pentru aceştia
Să definească care este procedura de azil, cum se obţine statutul de refugiat, ce se întâmplă atunci când
străinul încalcă regimul de şedere într-o ţară
Să delimiteze aspecte socio - juridice privind integrarea socială a refugiaţilor în R Moldova
Să identifice şi să conştientizeze care este rolul asistentului social în echipa de profesionişti ce se ocupă de
reintegrarea socială a refugiaţilor

Să-şi asume rolurile asistentului social în relaţionarea cu beneficiarii sistemului.
Să demonstreze autonomie în ceea priveşte învăţarea, precum şi un nivel ridicat de înţelegere a proceselor învăţare.
Precondiții

Acest curs se bazează mult pe cunoştinţele asimilate de către studenţi pe parcursul a trei ani de studii, în cadrul a
mai multor discipline precum: Drept şi legislaţie în AS, Etică şi deontologie în Asistenţă Socială, Introducere în
Asistenţă Socială, Migraţie în AS, tehnici de intervenție în AS, Comunicare și consiliere.
Condiții prealabile:
- operaționalizarea termenilor de specialitate din domeniul asistenței sociale: protecția socială; drepturile
omului/copilului; teorii, metode și tehnici în asistență socială, intervenție asistențială, echipă multidisciplinară,
recuperare, program de intervenție, servicii sociale, consiliere, servicii de asistență socială, stres, agresivitate,
vulnerabilitate, violență etc.
Unități de curs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dimensiuni conceptuale ale fenomenul refugiului
Standarte naţionale şi internaţionale privind AS a refugiaţilor
Aspecte practice ale asistenţei sociale a familiilor refugiate
Procedura de azil
Drepturile şi obligaţiile refugiaților
Dimensiuni psiho-sociale ale refugiului. Consilierea refugiaţilor
Valori și dimensiuni etice în munca asistențială cu refugiații
Sistemul de protecție socială și integrare socială a refugiaților în R.Moldova
Cadrul juridic privind asistența și protecția refugiaților și solicitanților de azil. Prevederi legislative naționale
și internaționale
10. Activitatea asistentului social cu copiii refugiați
Strategii de predare și învăţare

Strategii de predare & învăţare:
Prelegere, seminar, analiza filmelor documentare, dezbateri, situaţii-problemă, studiul individual, joc de rol,
consultarea surselor bibliografice, eseu

Strategii de evaluare

Strategii de evaluare:
• Proba I de evaluare curentă: test de cunoaștere a conceptelor de bază
• Proba II de evaluare curentă: elaborarea referatului tematic şi prezentarea unui studiu de caz
• Prezentări orale,lucru individual, portofoliu, participări în dezbateri, analiza studiilor de caz, planuri
de intervenție elaborate etc.
• Proba finală – examen scris.
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