Descrierea programului de studii superioare de master
SERVICII SOCIALE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI
Codul, denumirea
domeniul general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra
coordonatoare de
program
Titularii de curs

031 ȘTIINȚE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE
120 credite
2 ani
Master în asistență socială
Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială,
Catedra Asistență Socială

Vîrlan Maria, dr., conf.univ.
Lapoșina Emilia, dr., conf.univ.
Frunze Olesea, dr., conf.univ.
Carata Dumitru, dr., conf. univ.
Stratan Valentina, dr., conf.univ.
Zubebenschi Ecaterina, dr., conf.univ.
Plămădeală Victoria, dr., lect.univ.
Cerneavschi Viorica, dr., lect.univ.
• Studii superioare de licență în domeniul Asistenței sociale sau un act echivalent
de studii în domeniul Asistenței sociale
Precondiţii/ Condiții • Studii superioare de licență sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
de acces la studii
disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de studii în cazul
în care candidatul vine din alt domeniu ((minimumul curricular)
Competenţe
• Cunoaşterea valorilor, principiilor etice şi deontologice specifice muncii de
dezvoltate în cadrul
asistent social;
programului
• Cunoaşterea caracteristicilor şi a metodologiei specifice de asistare şi intervenţie
în cazul familiei, copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi,
persoanelor dependente, persoanelor cu comportament deviant, etc.
• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse
paliere ierarhice la nivel intra- şi inter – organizaţional;
• Analiza obiectivă şi argumentată atât teoretic cât şi practic a unor situaţii
problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea principiilor
specifice asistenţei sociale;
• Demonstrarea abilităţilor de analiză cu scopul luării deciziilor în activitatea
asistenţială;
• Comunicarea şi relaţionarea profesionistă cu diverse categorii de beneficiari ai
sistemului de asistenţă socială. Utilizarea comunicării eficiente ca mijloc de
ameliorare a situaţiilor de conflict;
• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională şi identificarea
resurselor de dezvoltare personală şi profesională. Autoreglarea parcursului de
formare profesională continuă.
Scopul programului

Pregătirea specialiștilor de nivelul 7 CNCRM prin formarea şi dezvoltarea unui
sistem de competenţe funcționale, procedurale și atitudinale pentru domeniul
asistenţei sociale, precum şi competențe ce permit adaptarea profesională continuă,
ca răspuns la exigențele societății contemporane, și care corespund nivelului de
calificare stabilit la nivel internațional și cerințelor stipulate în documentele
normative de nivel național.

Unităţi de curs/
module în planul de
învățământ

• Metodologia cercetării sociale avansată
• Proiecte sociale şi fundraising
• Dreptul protecţiei sociale
• Psihosociologia comportamentului deviant şi strategii de susţinere a tineretului
• Managementul calităţii serviciilor sociale în domeniul sănătăţii publice
• Managementul stresului în serviciile sociale si de sanatate
• Gerontologia socială
• Servicii medico-sociale
• Educație pentru sănătate
• Antropologia socială
• Trauma și asistența psihosocială a copilului
• Politici de incluziune socială/ Servicii de consiliere pentru persoane cu dizabilități și
familiile acestora
• Kinetoterapia și programe de reabilitare/ Sociologia medicală
• Terapii ocupaţionale / Comportament demografic
• Terapia socială și dezvoltarea comportamentului social/ Protecţia grupului de risc
• Mediere în AS /Managementul calităţii serviciilor sociale destinate victimei

Strategii de predareînvățare

Strategii de evaluare

Posibilități de
angajare

Program de
activitate
Contacte

Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizare;
Seminarul: studiul de caz; proiecte; învățarea prin proiecte, învăţarea prin
descoperire, problematizarea, metode și tehnici interactive, metode de studiu
independent, exercițiul, lucrul practic, modelarea, jocul de rol, simularea,
exercițiul, consultaţii individuale şi de grup etc.
Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: proiecte individuale și de grup,
proiect de dezvoltare profesională, referate, portofolii, probe scrise și practice,
teste, studii de caz, rezumate ştiinţifice etc. – 60% din nota la curs;
Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor; proiecte individuale, proiecte
tehnologice, portofolii etc. – 40% din nota la curs;
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de master.
Asistent social în unitățile medico-sanitare, specialist în problemele serviciilor
sociale în domeniul sănătății populației, expert social, consultant/executor în
instituţii prestatoare de servicii de asistenţă socială, consilier local, consultant în
organizaţii neguvernamentale, specialist în relaţii cu publicul în domeniul sănătății
populației, etc. în Direcţiile de asistenţă socială, Direcţiile pentru Protecţia
Drepturilor Copilului, Inspectoratul naţional de probaţiune, în penitenciare, în
cadrul Centrelor comunitare de sănătate mintală, Centrelor de Familie, în ONG-uri,
ministere de profil etc.
Joi, vineri: 14.00 – 20.00.
Programul de activitate este flexibil, zilele pot fi modificate, în funcție de cerere.
Coordonatorul programului:
Plămădeală Victoria plamadeala.victoria@upsc.md; tel. + (373) 68369469

