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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul face parte din disciplinile de specialitate și este orientat spre formarea competențelor profesionale de intervenție
asistențială în cazul diverselor categorii de victime, asistentul social fiind specilaistul care identifică necesităţile beneficiarului,
îl direcţionează spre a-şi canaliza resursele spre un proces de adaptare, menit să restabilească normalitatea în planul
funcţionării sociale. Cursul are menirea de a oferi cunoştinţe cu privire la noţiunile de bază ale victimologiei, personalitatea și
comportamentul victimei în mecanismul actului infracţional, psihologia victimei, factorii de risc și formele de victimizare a
diverselor categorii de victime, precum și măsurile de protecţie socială şi autoprotecţie împotriva victimizării
Acest curs se studiază după cursuri fundamentale cu privire la abordarea corectă a sistemului de protecție socială;
disciplina are conexiuni cu alte cursuri de formare profesională privind intervenția asistentului social în cazul altor grupuri de
beneficiari în situații de risc.















Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Definirea conceptelor de bază şi utilizarea corectă a termenilor de specialitate.
Cunoașterea scopului, sarcinilor şi înțelegerea importanţei disciplinei în activitatea asistentului social.
Determinarea particularităţilor speciale ale diferitelor categorii de victime.
Precizarea şi evidenţierea necesităţii cunoaşterii psihologiei victimei.
Selectarea diverselor măsuri de protecţie socială și metode de reabilitare a victimelor.
Formarea competenţelor necesare aplicării metodologiei specifice asistării victimelor.
Finalităţi de studii
Să definească principalele concepte specifice activităţii asistentului social cu victimele.
Să determine nevoile şi valorile diferitelor categorii de victime.
Să elaboreze planuri personalizate de intervenţie cu diverse tipuri de victime.
Să aplice diverse modalităţi de intervenţie în lucrul cu victimele.
Să integreze în practică diverse măsuri de protecţie socială şi autoprotecţie împotriva victimizării.
Să interpreteze sistemul de referire a victimelor violenței, exploatării şi traficului de fiinţe umane la nivel naţional
Precondiții

1. Discipline anterior studiate: Legislația familiei în AS; Psihologia şi sociologia devianţei; Teorii, metode şi tehnici în
asistenţa socială; Protecția și asigurarea socială;AS a persoanelor abuzate etc.
2. Condiții prealabile:
- operaționalizarea termenilor în domeniul asistenței sociale: protecția socială; persoane vulnerabile; teorii, metode și
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tehnici în asistență socială; intervenția asistențială; evaluare socială; echipă multidisciplinară; recuperare; integrare; servicii de
reabilitare etc.etc.
- formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de sistematizare a informațiior, de a căuta și rezuma sursele
bibliografice, de organizare independentă a activității de învățare, de a elabora un referat.
Unități de curs
Tema 1. Obiectul şi istoricul victimologiei. Noţiuni de bază ale victimologiei. Aspecte privind tipologia în
victimologie.
Tema 2. Personalitatea şi comportamentul victimei în mecanismul actului infracţional.
Tema 3. Psihologia victimei. Victimitatea: aspecte psihologice.
Tema 4. Victima şi principiile asistenţei victimiare.
Tema 5.Victimizarea femeii. Violul și tipurile de relație violator-victimă. Modalități de prevenire și strategii de
intervenţie în cazurile de victimizare a femeii.
Tema 6. Victimizarea copilului. Reabilitarea şi/sau reintegrarea socială a copilului victimă a violenţei.
Tema 7.Victimizarea persoanelor de vârsta a treia.
Tema 8. Autovictimizarea. Metode de reabilitare și asistenţă.
Tema 9. Traficul de ființe umane și traficul de femei. Reabilitarea și reintegrarea persoanelor traficate.
Tema 10. Aspecte psihosociale privind protecţia şi autoprotecţia împotriva victimizării.
Tema 11. Prevenirea victimologică. Concept şi particularităţi.
Strategii de predare și învăţare
Prelegere interactivă prin: expunere, explicare cu aplicarea de tehnologii informaţionale; conversaţie euristică;
dezbatere; lucrul în grup; studiul individual; consultarea surselor bibliografice; seminar interogativ; analiza studiilor de caz.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va realiza prin diverse metode și forme:
- Proba de evaluare curentă: realizarea studiului de caz (metode de evaluare și plan de intervenție), lucrări scrise.
- Răspunsuri orale, participări la discuții, evaluarea portofoliului, referat tematic.
Forma finală de evaluare - examen oral.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 60% – nota medie de la
evaluările scrise şi orale.
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