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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina este continuarea logică a cursurilor de specializare şi vizează pregătirea masteranzilor pentru abordarea
corectă a eficacității socioterapiei și a terapiilor expresive în recuperarea beneficiarilor. Actualitatea cursului este
incontestabilă prin obiectivul ei general și special și contribuția în realizarea competențelor, ce definesc programul
de studii, precum și corelarea acestuia cu alte cursuri din program. În acest context, cursul constituie o conexiune cu
cursurile de specializare care concură la formarea profesională și competitivă a viitorilor masteri în domeniul
serviciilor sociale în domeniul sănătăţii populaţiei. Materia cursului contribue la realizarea competențelor, ce
definesc programul de studiu, precum și corelarea acestuia cu alte cursuri din program.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Interpretarea și aplicarea conceptelor specifice cursului.
- Determinarea direcțiilor de revigorare și funcționare a relațiilor sociale.
- Diferențierea principalelor abordări ale socioterapiei și a terapiilor expresive.
- Aprecierea rolului mediului terapeutic în dezvoltarea personalității și reintegrarea în sistemul social.
- Analiza metodelor și instrumentelor socioterapiei și a terapiilor expresive.
- Operarea cu categorii și concepte specific socioterapiei și a terapiilor expresive, utilizarea lor corectă şi
cu sens.
- Conferirea socioterapiei statut de componentă al învățării sociale.
- Aplicarea cu sens și particularizată a metodelor sociale în procesul socioterapiei.
- Demonstrarea capacității de a face raționamente și decizii argumentate
- Comunicarea cunoștințelor și înțelegerilor din domeniul disciplinei studiate.
Finalităţi de studii
• Să diferențieze socioterapia de celelalte tipuri de terapii;
• să aplice principalele funcţii sociale ale terapiei;
• să elaboreze strategii de recuperare prin optimizarea mediului terapeutic și a terapiilor expresive;
• să ofere informatii referitoare la rolul şi necesitatea terapiei mediului și a terapiilor expresive;
• să practice instrumentele socioterapiei în dezvoltarea serviciilor de terapie prin mediu;
• să aplice tehnici ale mediului teraprutic, a comunității terapeutice și a terapiilor expresive;
• să dezvolte relațiile de parteneriat în echipa de terapeuți;
• să estimeze evoluția indicilor ce caracterizează eficacitatea socioterapiei și a terapiilor expressve;

• să adopte politici de promovare a valorilor care optimizează calitatea mediului terapeutic și a terapiilor
expresive.
Precondiții
1. Discipline de curriculum: Proiecte sociale şi fundraising, Managementul calităţii serviciilor sociale în domeniul
sănătăţii publice, Managementul stresului în serviciile sociale si de sanatate, Promovarea modului sănătos de viaţă,
Politici de incluziune socială/ Managementul serviciilor sociale destinate pers. cu dezabilități.
2. Competențe: de a-și determina scopurile de învățare; de cunoaștere și înțelegere a conceptelor, teoriilor și
metodelor de bază ale domeniului și ale ariei de specializare; de analiză și rezumare a surselor bibliografice; de
căutare independentă a informației; de a lucra în echipă; a asuma diferite roluri în colectiv; de organizare
independentă a activității de învățare; de a-și autoevalua activitatea de cunoaștere; respectarea eticii profesionale și
civice; de autoreglementare emoțională și sprijin etc.
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1.
Premize şi considerente
26
2
4
20
ale apariţiei
socioterapiei
2.
Socioterapia – definiție,
20
2
3
15
concept și abordări.
3.
Mediul teraprutic şi
38
2
4
20
comunitatea
socioterapeutică
4.
Domeniile,
26
2
6
30
adresabilitatea şi
aplicabilitatea
socioterapiei și a
terapiilor expresive
5.
Activități terapeutice de
40
2
8
30
socioterapie și terapii
expresive - varietate și
oportunitate
TOTAL
150
10
25
115
Strategii de evaluare
Prin examen scris, constituit din:
- Proba I și II de evaluare curentă;
- Prezentări a proiectelor tematice, a proiectelor aplicative de intervenție, experimente/studii realizate
individual.
- Participări în dezbateri, discuții interactive, analiza studiilor de caz, proiectelor, eseelor etc.
- Proba finală – examen scris.
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