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Ministerul Educaţiei  al  

Republicii Moldova 

 

______________________ 
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Nr. de înregistrare _______ 
 

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 

           Ciclul I, Licenţă 

 

  Contextul           6 ISCED 

Domeniul general de studiu 

Domeniul de formare profesională 

Denumirea specialităţii  

Numărul total de credite de studiu  

Titlul obţinut la finele studiilor 

Baza admiterii 

 

Limba de instruire:  

Forma de organizare a învăţămîntului 

33. Asistență socială 

331. Asistență socială 

331.1 Asistență socială 

180 

Licenţiat în Asistență socială 

Diplomă de BAC, Colegiu, Studii superioare  

 

Română 

Învățământ cu frecvență 
 

APROBAT 

 

Senatul Universităţii de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, 

 

Proces-verbal nr.  __ 

din ______________ 

 

Preşedintele Senatului 

Dr.hab., Prof.univ. 

 

_______________ Popa Andrei 

 

  

 

CALENDARUL UNIVERSITAR / GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII 

Anul  

de studii 

Activităţi didactice Sesiuni de examene 
Stagii de practică 

Vacanţe 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară 

I 

01.09-15.12 

(15 săptămîni) 

08.02-20.05 

(15 săptămîni) 

16.12 -29.01 

(4 săptămîni) 

23.05-15.06 

(4 săptămîni) 

Sem. II. Practica de specialitate 

de inițiere (1 săptămână) 

01.02-05-02 

31.12-10.01 

21.01 -31.01 

(2 săptămîni) 

Paşte 

(1săptămînă) 

25.06-31.08 

(9 săptămîni) 

II 

01.09-15.12 

(15 săptămîni) 

18.02-20.05 

(12,5 săptămîni) 

16.12 -29.01 

(4 săptămîni) 

23.05-23.06 

(4 săptămîni) 

Sem. IV.Practica de specialitate 

psihologică (2,5 săptămâni) 

01.02-17.02 

31.12-10.01 

21.01 -31.01 

(2 săptămîni) 

Paşte 

(1săptămînă) 

25.06-31.08 

(9 săptămîni) 

III 

01.09-25.11 

(12 săptămîni) 

01.02-04.03 

(5 săptămîni) 

16.12 -29.01 

(4 săptămîni) 

04.04-20.04 

(2,5 săptămîni) 

Sem. V. Practica de specialitate  

asistențială (3 săptămâni) 

28.11-15.12 

Sem. VI. Practica de cercetare  

de licenţă (4 săptămâni)07.03-

01.04 

31.12-10.01 

21.01 -31.01 

(2 săptămîni) 

Paşte 

(1săptămînă)  

- 
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PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDIU 

 
                                                   ANUL I de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL I 

Cod 

 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul Total ore Numărul de ore pe tipuri de 

activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total 

 

Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

G.01.O.001 Limba străină I (engleză, franceză, germană) 60 30 30 - 10 20 E 2 

G.01.O.002 Tehnologii de comunicare informațională în domeniul 

științelor sociale 

120 60 60 20 - 40 E 4 

S.01.A.003/ 

S.01.A.004 

Comunicarea în asistenţă socială/ 

Psihologia comunicării 

180 60 120 30 30 - E 6 

F.01.O.005 Psihologie generală 180 90 90 45 30 15 E 6 

F.01.O.006 Bazele asistenţei sociale 180 60 120 30 30  E 6 

F.01.O.007 Teoria şi practica asistenţei sociale 180 60 120 30 30  E 6 

Total ore cu acordarea creditelor de studiu 900 360 540 155 130 75 6 E 30 

G.01.O.008 Educaţia fizică 30 30 - - - 30 - - 

Total ore pe semestrul I 930 390 540 155 130 105 6 E 30 

 

 

ANUL I de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL II 

Cod 

 

 
Denumirea unității de curs/ modul 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

 

 Total  
Contact 

direct 

Studiu 

individual 
C S L/P 

G.02.O.009 Limba străină II (engleză, franceză, germană) 60 30 30 - 10 20 E 2 

G.02.O.010 Etică și cultură în domeniul științelor sociale  120 60 60 30 30 - E 4 

S.02.O.011 

 

Modulul: Sociologia familiei 

S.02.O.011.1. Asistenţa socială a familiei şi copilului 

S.02.O.011.2. Gerontologie socială 

180 

90 

90 

90 

45 

45 

90 

45 

45 

60 

30 

30 

30 

15 

15 

- E 6 

F.02.O.012 Sociologie generală 120 60 60 30 30  E 4 

F.02.O.013 Psihologia vârstelor 180 90 90 45 30 15 E 6 

S.02.O.014 Asistenţa socială a grupurilor marginalizate social 180 60 120 30 30  E 6 

 Practica de specialitate de iniţiere 60 - 60 - - - E 2 

Total ore pe semestrul II 900 390 510 195 160 35 7 E 30 
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ANUL II de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL III 

Cod 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Forma de 

evaluare 

 

Nr.  

credite 

 

 
Total 

Contact 

direct 

Studiu 

individual 
C S L/P 

G.03.O.015 Limba străină III (engleză, franceză, germană) 60 30 30 - 10 20 E 2 

U.03.A.016 

U.03.A. 017 

Filosofia și logica activității pedagogice 

Filosofia educației 
120 60 60 30 30 - E 4 

F.03.O.018 Metodologia cercetării sociale 120 40 80 20 20 - E 4 

F.03.O.019 Politici sociale 180 60 120 30 30 - E 6 

F.03.O.020 Metode şi tehnici în asistenţă socială 120 60 60 30 30 - E 4 

F.03.O.021 Metode de cercetare calitativă în asistenţa socială 120 40 80 20 20 - E 4 

S.03.A.022.1 

S.03.A.023.2 

Psihologie socială/  

Psihologia şi sociologia devianţei 

180 

 
90 90 45 45 - E 6 

Total ore pe semestrul III 900 380 520 175 185 20 7 E 30 

 

ANUL II de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL IV 

 

 

Cod 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

 Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 
C S L/P 

G.04.O.024 Limba străină IV(engleză, franceză, germană) 60 30 30 - 10 20 E 2 

U.04.A.025 

U.04.A. 026 

Leadership 

Managementul capitalului uman(managementul resurselor 

umane) 

120 60 60 30 30 - E 4 

G.04.O.027 Retorica (pentru grupele alolingve) 

90 45 45 15 - 30 E 3 U.04.A.028 

U.04.A. 029 

Arta oratorică(cu excepția grupelor alolingve) 

Retorica(cu excepția grupelor alolingve) 

S.04.O.030 

 

Modulul: Aspecte teoretico-practice legislative în 

asistența socială 

S.04.O.030.1. Drepturile familiei și copilului 

S.04.O.030.2. Asistența socială individualizată 

210 

 

105 

105 

70 

 

35 

35 

140 

 

70 

70 

40 

 

20 

20 

30 

 

15 

15 

- E 7 

S.04.O.031 

 

Modulul : Aspecte organizatorice în asistenţă socială 

S.04.O.031.1. Managementul serviciilor de asistenţă socială 

(Sisteme de acţiune socială) 

S.04.O.031.2. Forma de protecţie a grupurilor de populaţie 

în dificultate 

210 

 

105 

105 

105 

 

50 

55 

105 

 

50 

55 

60 

 

30 

30 

45 

 

20 

25 

- E 7 

S.04.O.032 Teză de an 60 - 60 - - - E 2 

 Practica de specialitate psihologică 150 - 150 - - - E 5 

Total ore pe semestrul IV 900 310 590 145 115 50 7 E 30 
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 ANUL III de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL V 

Cod 

 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

 

 

 

 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Forma de 

evaluare 

 

 

Nr.  

credite 

 

 
Total  

Contact 

direct 

Studiu 

individual 
C S L/P 

U.05.A. 033 

U.05.A. 034 

Destinul european al Republicii Moldova/ 

Universitatea europeană 
90 45 45 20 25 - E 3 

U.05.A. 035 

U.05.A. 036 

Dreptul proprietății intelectuale 

Inițiere juridică în dreptul de autor și drepturile conexe 
90 45 45 20 25 - E 3 

S.05.A.037.1 

S.05.A.038.2 

Consilierea în asistenţă socială/ 

Terapii individuale şi intervenţii în criză 

150 

 
75 75 30 30 15 E 5 

S.05.O.039 Voluntariat în asistenţă socială 120 40 80 20 20 - E 4 

S.05.A.040.1 

S.05.A.041.2 

Educaţie incluzivă/ 

Psihologia educaţiei 
120 40 80 20 20 - E 4 

S.05.O.042 

 

Modulul: Servicii de îngrijire în asistenţă socială 

S.05.O.041.1  Asistenţa socială a persoanelor dependente/  

S.05.O.041.2  Asistenţa socială a persoanelor cu HIV/SIDA/ 

S.05.O.041.3  Asistenţa socială şi îngrijirea la domiciliu 

150 

50 

50 

50 

75 

25 

25 

25 

75 

25 

25 

25 

45 

15 

15 

15 

30 

10 

10 

10 

- E 5 

 Practică  de specialitate asistenţială  180 - 180 - - - E 6 

Total ore pe semestrul V 900 320 580 155 150 15 7  E 30 

 

 

ANUL III de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL VI 

 

Cod 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 

Forma de 

evaluare 

 

 

Nr. 

credite 

 

 Total  
Contact 

direct 

Studiu  

individual 
C S L/P 

S.06.O.043 

 

Modulul: Probleme sociale actuale şi asistenţa socială 

S.05.O.042.1.Probleme sociale ale sărăciei/ 

S.05.O.042.2. Asistenţa socială a şomerilor şi politica ocupării 

forţei de muncă 

S.05.O.042.3. Asistenţa socială a persoanelor migrante și a 

refugiaţilor 

210 

70 

70 

 

70 

105 

35 

35 

 

35 

105 

35 

35 

 

35 

60 

20 

20 

 

20 

45 

15 

15 

 

15 

- E 7 

S.06.O.044 Evaluarea programelor în asistenţa socială 90 30 60 15 15 - E 3 

 Practica de cercetare de licenţă 240 - 240 - - - E 8 

 Examene de licenţă şi teza de licenţă 360 - 360 - - - 2 E 12 

Total ore pe semestrul VI 900 135 765 75 60 - 5 E 30 
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STAGIILE DE PRACTICĂ 

Stagiile de practică 
Sem. 

Durata 

nr. săpt. / ore 

Perioada Număr 

de 

credite 

1. Practica de specialitate:  

 iniţiere 

II 1 săptămână-60 ore 01.02-05-02 2 

2.  psihologică IV 2, 5 săptămâni-150 ore 01.02-17.02 

 

5 

3.   asistențială V 3 săptămâni-180 ore 07.03-01.04 

 

6 

4.  Practica de cercetare  de licenţă 

(cercetare, documentare, redactare 

finală a tezei /proiectului) 

VI 4  săptămâni-240 ore 28.11-15.12 8 

 

 

 

 

 

EXAMENUL /TEZA DE LICENŢĂ(hotărîrea senatului) 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Perioada Nr. de credite 

1 Susţinerea tezei de licenţă 

 

 

23.05-15.06 

5 

2 O probă de examinare cu caracter integrator – Teoria și 

practica asistenței sociale 

7 
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DISCIPLINE FACULTATIVE (la libera alegere) 

Nr. 

crt. 
Denumirea disciplinei Anul 

Semes-

trul 

Număr de ore pe 

tipuri de activități 
Evaluări Nr. de credite 

C S L/P     

      1.  Protecția civilă I II 15 15 - E 2 

2.  Securitatea muncii II III 15 15 - E 2 

3.   Limba străină pentru începători I II - 45 - E 3 

4.   Limba străină pentru începători II III - 45 - E 3 

5. Bazele voluntariatului II III 15 15 - E 2 

6. Protecția și planificarea familiei III V 30 15 - E 3 

7. Ghidarea / Formarea carierei III V 15 15 - E 2 

 

 

 

PONDEREA UNITĂȚILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

Structura de 

bază 

 

Componente creditate 

 

 

 

Nr. credite 

Trunchi comun Unități de curs fundamentale- F 46 

 Unități de curs de creare a abilităților și competențelor generale- G 16 

 Unități de curs de orientare socio–umanistică-U 17 

Traseul 

individual 

Unități de curs de orientare spre specialitate-S 68 

 Stagii de practică  21 

 Examene de licență 12 

 Total 180 
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MINIMUL CURRICULAR INIȚIAL 

 

Cod Denumirea unității de curs   

T
o
ta

l 

Total ore 

Forma de 

evaluare 

№ de 

credite  

C
o
n

ta
ct

 

d
ir

ec
t 

 

S
tu

d
iu

 

in
d

iv
id

u
a
l 

F.01.O.001 Pedagogie generală 240 40 200 E 8 

F.01.O.002 Psihologia generală 180 30 150 E 6 

S.01.O.003 Etica pedagogică  90 15 75 E 3 

S.01.O.004 Teoria educației 120 20 100 E 4 

F.01.O.005 Teoria instruirii 120 20 100 E 4 

S.01.O.006 Psihologia vîrstelor și educațională 150 25 125 E 5 

Total 900 150 750 6 E 30 
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PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC 

 

Codul Denumirea activităţii didactice Total ore Număr de ore pe tipuri 

de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. credite 

  Total Contact  

direct 

Studiu  

individual 

 C
u

rs
 

 S
em

in
a
r 

L
a
b

o
ra

to
r/

 

p
ra

ct
ic

e 

  

Modulul pedagogic  

F.01.O.001 Pedagogie generală și etică pedagogică 180 90 90 45 45 - Examen 6 

F.02.O.002 Teoria și metodologia instruirii 120 60 60 30 30 - Examen 4 

F.03.O.003 Educație incluzivă  60 30 30 15 15  Examen 2 

Modulul psihologic  

F.04.O.004 Fundamentele psihologiei:generală și 

vârstelor 

180 90 90 45 45 - Examen 6 

F.05.O.005 Psihologie educațională și 

conflictologie 

180 90 90 45 45 - Examen 6 

Didactica disciplinei  

S.06.O.006 Didactica disciplinei 

(monospecialitate) 

180 

 

90 

 

90  

45 

 

45 

 

- 

Examen 6 

S1.06.O.007 

S2.07.O.008 

Didactica disciplinei A 

Didactica disciplinei B 

Total:   900 450 450 225 225 - 6 E 30 

Stagii de practică  

 Practica de inițiere (psihopedagogică) 60 - 60 - - - Examen 2 

 Practica de specialitate 1 420 - 420 - - - Examen 14 

 Practica de specialitate 2 420 - 420 - - - Examen 14 

Total:  900  900 - - - 3E 30 
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MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR DE CURS/MODULELOR 

Competențe generice Unitățile de curs 

Număr de 

credite 

ECTS 

Codul unității de 

curs 

Competențe specifice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Analiza şi sinteza 

principalelor teorii şi 

modele aplicate în 

asistenţa socială; 

2. Comunicare şi 

relaţionare profesionistă 

cu diverse categorii de 

beneficiari ai sistemului 

de asistenţă socială; 

3. Argumentarea propriei 

poziţii în luarea unei 

decizii profesionale; 

4. Comunicare scrisă şi 

orală în limba maternă 

şi într-o limbă străină; 

5. Utilizarea noilor 

tehnologii 

informaţionale, a 

programelor de 

prelucrare şi prezentare 

a informaţiei (SPSS, 

Excel, Power Point); 

 

 

 

 

 

Comunicarea în asistenţă socială/ 

Psihologia comunicării 
6 

S.01.A.003/ 

S.01.A.004 
 + +  +    + + 

Psihologie generală 6 F.01.O.005    +  + +    

Bazele asistenţei sociale 6 F.01.O.006 + + + + + +  + + + 

Teoria şi practica asistenţei sociale 6 F.01.O.007 + + + + + +  + + + 

Modulul: Sociologia familiei. 

S.02.O.011.1. Asistenţa socială a 

familiei şi copilului 

S.02.O.011.2. Gerontologie socială 

6 

S.02.O.011 

 
+ + + + + + + + + + 

Sociologie generală 4 F.02.O.012    +      + 

Psihologia vârstelor 6 F.02.O.013    +  + +    

Asistenţa socială a grupurilor 

marginalizate social 
6 

S.02.O.014 
+ + + + + + + + + + 

Metodologia cercetării sociale 4 F.03.O.018   + + +   + + + 

Politici sociale 6 F.03.O.019 + + + + + + + + + + 

Metode şi tehnici în asistenţă socială 4 F.03.O.020   + + +   + + + 

Metode de cercetare calitativă în 

asistenţa socială 
4 F.03.O.021 

+ + + + + + + + + + 

Psihologie socială 

Psihologia şi sociologia devianţei /  
6 S.03.A.022.1 

S.03.A.023.2 
  + + +   + +  

Modulul: Aspecte teoretico-practice 

legislative în asistența socială 

S.04.O.030.1. Drepturile familiei și 

copilului 

S.04.O.030.2. Asistența socială 

individualizată 

7 S.04.O.030 

 

+ + + + + + + + + + 

Modulul : Aspecte organizatorice în 

asistenţă socială 

S.04.O.031.1. Managementul 

serviciilor de asistenţă socială (Sisteme 

de acţiune socială) 

S.04.O.031.2. Forma de protecţie a 

grupurilor de populaţie în dificultate 

7 S.04.O.031 

 

+ + + + + + + + + + 

Consilierea în asistenţă socială/ 

Terapii individuale şi intervenţii în 

criză 

5 S.05.A.037.1 

S.05.A.038.2 + + + + + + +  + + 

Voluntariat în asistenţă socială 4 S.05.A.039  + + +  + + + + + 
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Educaţie incluzivă/ 

Psihologia educaţiei 
4 S.05.A.040.1 

S.05.A.041.2 
 + + + + + +  +  

Modulul: Servicii de îngrijire în 

asistenţă socială 

S.05.O.041.1  Asistenţa socială a 

persoanelor dependente/ 

S.05.O.041.2  Asistenţa socială a 

persoanelor cu HIV/SIDA/ 

S.05.O.041.3  Asistenţa socială şi 

îngrijirea la domiciliu 

5 S.05.O.042 

 

+ + + + + + + + + + 

Modulul: Probleme sociale actuale şi 

asistenţa socială 

S.05.O.042.1.Probleme sociale ale 

sărăciei/ 

S.05.O.042.2. Asistenţa socială a 

şomerilor şi politica ocupării forţei de 

muncă 

S.05.O.042.3. Asistenţa socială a 

persoanelor migrante și a refugiaţilor 

7 S.05.O.043 

 

+ + + + + + + + + + 

Evaluarea programelor în asistenţa 

socială 
3 S.06.O.044 

+ + +   + + +   

 

LEGENDA: 

Competenţe specifice: 

1. Cunoaşterea fundamentelor teoretico-metodologice ale asistenţei sociale; 

2. Respectarea principiilor deontologiei asistenței sociale; 

3. Identificarea criteriilor de atribuire unei persoane a statutului de beneficiar al asistenţei sociale; 

4. Stabilirea diagnozei sociale şi identificarea nivelului de vulnerabilitate socială a beneficiarului sistemului de asistenţă socială; 

5. Evaluarea situaţiei beneficiarului prin valorificarea datelor sociale; 

6. Aplicarea metodelor şi tehnicilor asistenţiale în corespundere cu specificul problemelor beneficiarilor; 

7. Elaborarea planului de intervenţie asistenţială în corespundere cu nevoile beneficiarilor; 

8. Elaborarea recomandărilor pentru administraţia publică locală în vederea perfectării programelor sociale; 

9. Adaptarea la situaţii imprevizibile pe parcursul activităţii asistenţiale; 

10.  Conştientizarea necesităţii de perfecţionare a competenţelor funcţionale a asistenţilor sociali. 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ  

CONCEPŢIA FORMĂRII SPECIALISTULUI  

1. Descrierea generală a domeniului 

Asistenţa socială constituie o componentă de importanţă majoră a protecţiei sociale şi include un ansamblu de servicii specializate de protecţie a 

persoanelor, familiilor, grupurilor, comunităţilor aflate în dificultate, care din motive de natură economică, socială, biologică sau psihologică nu au 

posibilitate de a realiza prin efort propriu un mod decent de viaţă. Misiunea Asistenţei Sociale este de a consolida solidaritatea inter- și intrageneraţională, 

intervenind în favoarea persoanelor defavorizate, marginalizate sau cu risc de excluziune socială prin oferirea de sprijin pentru obţinerea condiţiilor unei 

vieţi decente și prin susţinerea dezvoltării propriilor capacităţi și competenţe în vederea integrării sociale corespunzătoare.  

Republica Moldova a făcut primii paşi pe calea instituţionalizării asistenţei sociale în anul 1998, cînd la USM a fost înmatriculată prima grupă de 

studenţi la această specialitate concomitent cu includerea profesiei de asistent social în „Nomenclatorul specialităţilor Republicii Moldova”. Programul de 

formare profesională a asistentului social este fundamentat pe baza unui plan de învăţămînt, care cuprinde discipline fundamentale, de specialitate, 

opţionale şi facultative, prevăzute pentru obţinerea competenţelor şi abilităţilor profesionale, racordate la cerinţele pieţei muncii din Republica Moldova.  

Planul de învăţămînt pentru specialitatea Asistenţă socială este centrat pe student şi vizează asimilarea şi dobândirea cunoştinţelor teoretice, 

formarea priceperilor şi deprinderilor profesionale practice şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale.  

Abilităţile, aptitudinile şi deprinderile profesionale vor fi formate şi consolidate, mai ales, în timpul desfăşurării practicii psihologice, asistenţiale şi 

de licenţă. 

2. Caracteristici -cheie 

Nivelul Licenţă (ciclul I) 

Durata studiilor 3 ani 

Credite de studiu ECTS 180 credite 

Forma de organizare Învăţământ cu frecvență 

Condiţii de acces Diplomă de BAC, Diplomă de Colegiu, Diplomă de 

studii superioare 

Precondiţii Realizarea finalităţilor învăţământului preuniversitar 

Stagii de practică Cu titlul obligatoriu (21 credite) 

Reguli de examinare şi evaluare Evaluarea iniţială 

– diagnostică; curentă – formativă 

– finală: sumativă, sînt obligatorii; 

• Evaluarea curentă 

– formativă se realizează prin seminare, laboratoare, 

autoevaluare şi evaluarea lucrului individual; 

• Metodologiaevaluării finalesumative este orientată 

spre evaluarea rezultatelor învăţării exprimate în termeni 
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de competenţe. 

Modalitate de evaluare finală Examene de licenţă: 

1. O probă de examinare cu caracter integrator – Teoria 

și practica asistenței sociale 

2. Susţinerea tezei de licenţă 

Certificare Diploma de licenţă în Asistenţă Socială 

Titlul acordat Licenţiat în Asistenţă Socială 

Drepturi pentru absolvenţi • A aplica pentru programe de master; 

• A aplica pentru programe de formare continuă; 

• A se angaja în cîmpul muncii. 

Organ responsabil pentru 

autorizareaprogramelor 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova ANACIP 

 

3. Titluri (calificări) şi ocupaţii Ciclul I – Studii superioare de licenţă 

Titlul acordat: Licenţiat în Asistenţă Socială 

Competenţe specifice: Rezultatele corespunzătoare nivelului 6: 

1. Cunoştinţe avansate în domeniul teoriei şi practicii asistenţei sociale, care implică înţelegerea metodologiei de investigare şi intervenţie asistenţială; 

2. Identificarea, culegerea şi înregistrarea datelor sociale; 

3. Analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru diminuarea problemelor/riscurilor sociale la nivel individual, familial, comunitar şi societal; 

4. Aplicarea metodelor de intervenţie specializată în mediul familial sau instituţional (reţeaua serviciilor sociale adresate diverselor categorii de persoane 

îndificultate, instituţii specializate de asistenţă socială, instituţii de învăţămînt, instituţii medicale, penitenciare, ş.a.), cu respectarea valorilor şi 

principiilor specifice asistenţei sociale; 

5. Comunicare şi relationare profesională cu beneficiari şi alţi actori sociali implicaţi;  

6. Analiza comparativă a sistemelor de protecţie socială pe plan internaţional; 

7. Elaborarea recomandărilor pentru perfectarea politicilor sociale; 

8. Evaluarea şi autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională şi identificare a resurselor si modalitatilor de adaptare la cerinţele pieţei muncii. 

4. Ocupaţii tipice pentru absolvenţii în domeniul dat (nomenclatorul profesiilor/clasificatorul ocupaţiilor) ciclul I, studii superioare de licență 

 Asistent social, 

 Asistent social comunitar (în cadrul primăriei), 

 Expert social, 

 Asistent social supervizor, 

 Specialist în probleme sociale, 
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 Consultant/executor în instituţii prestatoare de servicii deasistenţă socială, 

 Consilier local, 

 Consultant în organizaţii neguvernamentale, 

 Specialist în serviciul personal, 

 Specialist în relaţii cu publicul, 

 Consilier de imagine etc. 

5. FINALITĂŢI DE STUDIU ŞI COMPETENŢE 

Descrierea finalităților de studiu și a competențelor pentruCiclul I – Studii superioare de licenţă 

Competenţe generale: 

1. Analiza şi sinteza principalelor teorii şi modele aplicate în asistenţa socială; 

2. Comunicare şi relaţionare profesionistă cu diverse categorii de beneficiari ai sistemului de asistenţă socială; 

3. Argumentarea propriei poziţii în luarea unei decizii profesionale; 

4. Comunicare scrisă şi orală în limba maternă şi într-o limbă străină; 

5. Utilizarea noilor tehnologii informaţionale, a programelor de prelucrare şi prezentare a informaţiei (SPSS, Excel, Power Point); 

Competenţe specifice: 

1. Cunoaşterea fundamentelor teoretico-metodologice ale asistenţei sociale; 

2. Respectarea principiilor deontologiei asistenței sociale; 

3. Identificarea criteriilor de atribuire unei persoane a statutului de beneficiar al asistenţei sociale; 

4. Stabilirea diagnozei sociale şi identificarea nivelului de vulnerabilitate socială a beneficiarului sistemului de asistenţă socială; 

5. Evaluarea situaţiei beneficiarului prin valorificarea datelor sociale; 

6. Aplicarea metodelor şi tehnicilor asistenţiale în corespundere cu specificul problemelor beneficiarilor; 

7. Elaborarea planului de intervenţie asistenţială în corespundere cu nevoile beneficiarilor; 

8. Elaborarea recomandărilor pentru administraţia publică locală în vederea perfectării programelor sociale; 

9. Adaptarea la situaţii imprevizibile pe parcursul activităţii asistenţiale; 

10.  Conştientizarea necesităţii de perfecţionare a competenţelor funcţionale a asistenţilor sociali. 

 

6. ÎNVĂȚAREA, PREDAREA ȘI EVALUAREA 

Promovarea dimensiunii europene în învăţămînt antrenează o serie de consecinţe în tehnicile de predare/învăţare/evaluare. Gradul de implicare al 

studentului în procesul didactic (prin volumul de muncă pretins şi corelaţia dintre prezenţa în sălile de curs şi studiul individual, transpusă în credite 

academice) este în concordanţă cu contextul strategiei de predare şi evaluare.  
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Elaborarea proiectelor de investigare şi intervenţie la diferite discipline în cadrulCiclului I, în scopul evaluării competenţelor specifice şi 

instrumentale sînt utilizate la diferite discipline nu numai ca instrument de evaluare, ci şi de învăţare. Prin competenţe se urmăreşte dezvoltarea capacităţii 

de analiză şi sinteză, a capacităţii de aplicare a cunoştinţelor obţinute, a capacităţii de adaptare a metodelor de cercetare tipului de studiu şi ramurii 

asistenţiale, precum şi capacitatea de a învăţa. Învăţarea se realizează, în special, prin studierea surselor bibliografice obligatorii şi suplimentare,  

prin îndeplinirea temelor pentru acasă (subiecte de reflecţie, studii de caz, situaţii problematizate, teste); prin realizarea lucrărilor scrise (referate, eseuri), 

prin colectarea informaţiei primare de pe teren, analiza, sintetizarea şi elaborarea de concluzii şi recomandări în domeniile investigate. Cunoştinţele, 

competenţele şi aptitudinile sînt evaluate prin intermediul evaluărilor curente şi finale, a lucrului individual, a rezultatelor practicii de specialitate şi de 

licență, a tezei de licenţă. 

Cu referire la tehnologiiile de evaluare, menţionăm, că cele mai frecvente forme de evaluare utilizate de profesori sînt: 

- evaluarea iniţială,în cadrul căreia se stabileşte nivelul de pregătire al studenţilor la începutul unei noi discipline de studiu; obiectivele: controlul 

frontal la începutul cursului (permite verificarea nivelului şi volumului iniţial de cunoştinţe pentru a se decide asupra caracterului de  lucru 

auditorial şi individual cu studenţii pe tot parcursul predării cursului în cauză), 

- evaluarea continuă sau formativă, care urmăreşte să furnizeze profesorului şi  studentului un feed-back despre cunoaşterea materiei şi eventualele 

dificultăţi,  realizîndu-se prin următoarele forme: referate, dezbateri, elaborări de proiecte de cercetare, studii de caz, lucrări de control, teste etc.; 

obiectivele: controlul curent la temă –obiective: evaluarea curentă a studenţilor; atestarea– obiective: stabilirea gradului de pregătire precum şi 

antrenarea studentului în pregătirea către examen, atestarea este organizată de 2 ori în semestru  şi presupune introducerea datelor în registrul 

grupei). Evaluările curente pe parcursul semestrelor sunt obligatorii şi rezultatele obţinute la aceste evaluări vor fi luate în considerare la evaluările 

sumative (finale) semestriale. Ele  vor avea o pondere de 60% din nota finală la disciplină, restul 40% va constitui răspunsul studentului la 

examen. 

- evaluarea sumativă sau finală, care urmăreşte să furnizeze informaţii cu privire  la nivelul de pregătire generală şi profesională a studentului 

(lucrări de control, teste); Finalizarea studiilor la specialitatea 331.1 Asistenţă socială va fi realizată prin susţinerea examenelor de licenţă: O probă 

de examinare cu caracter integrator – Teoria și practica asistenței sociale  și Susţinerea tezei de licenţă. 

- teza de an – obiective: antrenarea studentului în activitatea de cercetare, evaluarea aptitudinilor de cercetare. 

Tehnologiile şi metodele de evaluare sînt adaptate la cerinţele cursurilor pe care le susţin profesorii. Studenţii sînt evaluaţi în formă scrisă, prin 

utilizarea testelor, care solicită de la student gîndire creativă, incluzînd, în acelaşi timp, un răspuns laconic, de sinteză, comparativ cu întrebările 

care cer reproducerea materialului factologic. 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

 

 

COORDONAT 

 

Ministerul Educaţiei  al  

Republicii Moldova 

 

______________________ 

 

„____”__________ 20___ 

 

 

Nr. de înregistrare _______ 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 

           Ciclul I, Licenţă 

 

  Contextul          6 ISCED 

Domeniul general de studiu 

Domeniul de formare profesională 

Denumirea specialităţii  

Numărul total de credite de studiu  

Titlul obţinut la finele studiilor 

Baza admiterii 

 

Limba de instruire:  

Forma de organizare a învăţămîntului 

33. Asistență socială 

331. Asistență socială 

331.1 Asistență socială 

180 

Licenţiat în Asistență socială 

Diplomă de BAC, Colegiu, Studii superioare 

superioare 

Română 

Învățământ cu frecvență redusă 
 

APROBAT 

 

Senatul Universităţii de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, 

 

Proces-verbal nr.  __ 

din ______________ 

 

Preşedintele Senatului 

Dr.hab., Prof.univ. 

 

_______________ Popa Andrei 

 

  

 

 

 

 

CALENDARUL UNIVERSITAR / GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII 

 

Anul  

de studii 

Sesiunea de toamnă Sesiunea de iarnă Sesiunea de vară Stagii de practică 

Activităţi didactice 
Activităţi 

didactice 

Sesiune de 

examene  
Sesiune de examene  

I 9 zile 9 zile 5 zile 5 zile - 

II 10 zile 8 zile 6 zile 6 zile 1 săptămână 

III 8 zile 7 zile 5 zile 4 zile 2,5 săptămâni 

IV 7 zile - 5 zile 3 săptămâni  7 săptămîni 
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PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDIU 

 
 

                                                   ANUL I de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL I 

Cod 

 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite Total 

 

Contact 

direct 
Studiu 

individual 
C S L/P 

Zi F/R 

G.01.O.001 Limba străină I (engleză, franceză, germană) 60 30 10 50 - 10  E 2 

G.01.O.002 
Tehnologii de comunicare informațională în domeniul 

științelor sociale 
120 60 20 100 10 - 10 E 4 

F.01.O.003 Psihologie generală 180 90 30 150 15 10 5 E 6 

F.01.O.004 Bazele asistenţei sociale 180 60 20 160 10 10  E 6 

F.01.O.005 Teoria şi practica asistenţei sociale 180 60 20 160 10 10  E 6 

Total ore pe semestrul I 720 300 100 620 45 40 15 5 E 24 

 

 

 

ANUL I de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL II 

Cod 

 

 
Denumirea unității de curs/ modul 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

 

 Total 

Contact 

direct 
Studiu 

individual 
C S L/P 

Zi F/R 

G.02.O.006 Limba străină II (engleză, franceză, germană) 60 30 10 50 - 10 - E 2 

G.02.O.007 Etică și cultură în domeniul științelor sociale 120 60 20 100 10 10 - E 4 

S.02.A.008/ 

S.02.A.009 

Comunicarea în asistenţă socială/ 

Psihologia comunicării 
180 60 20 160 10 10 - E 6 

F.02.O.010 Psihologia vârstelor 180 90 30 150 15 10 5 E 6 

F.02.O.011 Sociologie generală 120 60 20 100 10 10 - E 4 

Total ore pe semestrul II 660 300 100 560 45 50 5 5 E 22 
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ANUL II de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL III 

Cod 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități Forma de 

evaluare 

 

Nr. 

credite 

 

 
Total 

Contact 

direct 
Studiu 

individual 
C S L/P 

Zi F/R 

G.03.O.012 Limba străină III (engleză, franceză, germană) 60 30 10 50 - 10 - E 2 

U.03.A.013 

U.03.A. 014 

Filosofia și logica activității pedagogice 

Filosofia educației 
120 60 20 100 10 10 - E 4 

S.03.O.015 

 

Modulul: Sociologia familiei 

S.02.O.011.1. Asistenţa socială a familiei şi copilului 

S.02.O.011.2. Gerontologie socială 

180 

90 

90 

90 

45 

45 

30 

15 

15 

150 

75 

75 

20 

10 

10 

10 

5 

5 

- E 6 

F.03.O.016 Metodologia cercetării sociale 120 40 15 105 10 5 - E 4 

F.03.O.017 Metode şi tehnici în asistenţă socială 120 60 20 100 10 10 - E 4 

F.03.O.018 Metode de cercetare calitativă în asistenţa socială 120 40 15 105 10 5 - E 4 

Total ore pe semestrul III 720 320 110 610 60 50 - 6 E 24 

 

ANUL II de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL IV 

 

 

Cod 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

 Total 

Contact 

direct 
Studiu 

individual 
C S L/P 

Zi F/R 

G.04.O.019 Limba străină IV(engleză, franceză, germană) 60 30 10 50 - 10 - E 2 

U.04.A.020 

U.04.A. 021 

Leadership 

Managementul capitalului uman(managementul resurselor 

umane) 

120 60 20 100 10 10 - E 4 

G.04.O.022 Retorica (pentru grupele alolingve) 

90 45 15 75 5 - 10 E 3 U.04.A.023 

U.04.A. 024 

Arta oratorică(cu excepția grupelor alolingve) 

Retorica(cu excepția grupelor alolingve) 

S.04.O.025 Asistenţa socială a grupurilor marginalizate social 180 60 20 160 10 10 - E 6 

F.04.O.026 Politici sociale 180 60 20 160 10 10 - E 6     

 Practica de specialitate de iniţiere 60 - - 60 - - - E 2 

Total ore pe semestrul IV 690 255 85 605 35 40 10 6 E 23 
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ANUL III de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL V 

Cod 

 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

 

 

 

 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Forma de 

evaluare 

 

 

Nr.  

credite 

 

 
Total 

Contact 

direct 
Studiu 

individual 
C S L/P 

Zi F/R 

U.05.A. 027 

U.05.A. 028 

Destinul european al Republicii Moldova/ 

Universitatea europeană 
90 45 15 75 10 5 - E 3 

U.05.A. 029 

U.05.A. 030 

Dreptul proprietății intelectuale 

Inițiere juridică în dreptul de autor și drepturile conexe 
90 45 15 75 10 5 - E 3 

S.05.A.031.1 

S.05.A.032.2 

Psihologia şi sociologia devianţei /  

Psihologie socială 

180 

 
90 30 150 15 15 - E 6 

S.05.A.033.1 

S.05.A.034.2 

Consilierea în asistenţă socială/ 

Terapii individuale şi intervenţii în criză 

150 

 
75 25 125 15 10 - E 5 

 Practica de specialitate psihologică 150 - - 150 - - - E 5 

Total ore pe semestrul VI 660 255 85 575 50 35 - 5  E 22 

  

ANUL III de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL VI 

Cod 

 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

 

 

 

 Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Forma de 

evaluare 

 

 

Nr. 

credite 

 

 
Total 

Contact 

direct 
Studiu 

individual 
C S L/P 

Zi F/R 

S.06.O.035 

 

Modulul: Aspecte teoretico-practice legislative în asistența 

socială 

S.04.O.030.1. Drepturile familiei și copilului 

S.04.O.030.2. Asistența socială individualizată 

210 

 

105 

105 

70 

 

35 

35 

24 

 

12 

12 

186 

 

93 

93 

16 

 

8 

8 

8 

 

4 

4 

- E 7 

S.06.O.036 

 

Modulul : Aspecte organizatorice în asistenţă socială 

S.04.O.031.1. Managementul serviciilor de asistenţă socială 

(Sisteme de acţiune socială) 

S.04.O.031.2. Forma de protecţie a grupurilor de populaţie în 

dificultate 

210 

 

105 

105 

105 

 

50 

55 

35 

 

15 

20 

175 

 

90 

85 

20 

 

10 

10 

15 

 

7 

8 

- E 7 

S.06.O.037 

Modulul: Servicii de îngrijire în asistenţă socială 

S.05.O.037.1  Asistenţa socială a persoanelor dependente/   

S.05.O.038.2  Asistenţa socială a persoanelor cu HIV/SIDA/ 

S.05.O.039.3  Asistenţa socială şi îngrijirea la domiciliu 

150 

50 

50 

50 

75 

25 

25 

25 

24 

8 

8 

8 

126 

42 

42 

42 

12 

4 

4 

4 

12 

4 

4 

4 

- E 5 

S.06.O.038 Teză de an 60 - - 60 - - - E 2 

Total ore pe semestrul V 630 250 83 547 48 35 -  4 E 21 
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ANUL IV de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL VII 

 

Cod 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Forma de 

evaluare 

 

 

Nr. 

credite 

 

 Total 

Contact 

direct 
Studiu  

individual 
C S L/P 

Zi F/R 

S.07.O.039 

Modulul: Probleme sociale actuale şi asistenţa socială 

S.05.O.040.1.Probleme sociale ale sărăciei/ 

S.05.O.040.2. Asistenţa socială a şomerilor şi politica ocupării 

forţei de muncă 

S.05.O.040.3. Asistenţa socială a persoanelor migrante și a 

refugiaţilor 

210 

70 

70 

 

70 

105 

35 

35 

 

35 

35 

10 

10 

 

15 

175 

60 

60 

 

55 

22 

6 

6 

 

10 

13 

4 

4 

 

5 

- E 7 

S.07.O.040 Voluntariat în asistenţă socială 120 40 15 105 10 5 - E 4 

S.07.A.041.1 

 S.07.A.042.2 

Educaţie incluzivă/ 

Psihologia educaţiei 
120 40 15 105 10 5 - E 4 

S.07.O.043 Evaluarea programelor în asistenţa socială 90 45 15 75 10 5 - E 3 

 Practică  de specialitate asistenţială 180 - - 180 - - - E 6 

Total ore pe semestrul VI 720 230 80 640 52 28 - 5E 24 

  

 

 

 ANUL IV de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL VIII 

 

Cod 

 

 

Denumirea unității de curs/ modul 

 

Total ore 
Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Forma de 

evaluare 

 

 

Nr. 

credite 

 

 Total 

Contact 

direct 
Studiu  

individual 
C S L/P 

Zi F/R 

 Practica de cercetare de licenţă 240 - - 240 - - - E 8 

 Examene de licenţă şi teza de licenţă 360 - - 360 - - - 2 E  12 

Total ore pe semestrul VI 600 - - 600 - - - 3 E 20 
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STAGIILE DE PRACTICĂ 

 

Stagiile de practică 
Sem. 

Durata 

nr. săpt. / ore 

Perioada Număr de 

credite 

1. Practica de specialitate:  

 iniţiere 

IV 1 săptămână-60 ore Februarie  2 

2.  psihologică V 2, 5 săptămâni-150 ore Februarie 5 

3.   asistențială VII 3 săptămâni-180 ore Noiembrie 6 

4.  Practica de cercetare  de 

licenţă(cercetare, documentare, 

redactare finală a tezei /proiectului) 

VIII 4  săptămâni-240 ore Martie 8 

 

 

 

EXAMENUL /TEZA DE LICENŢĂ(hotărîrea senatului) 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Perioada Nr. de 

credite 

1 Susţinerea tezei de licenţă 

 

 

23.05-15.06 

5 

2 O probă de examinare cu caracter integrator – Teoria și 

practica asistenței sociale 

7 
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DISCIPLINE FACULTATIVE (la libera alegere) 

Nr. 

crt. 
Denumirea disciplinei Anul 

Semes-

trul 

Număr de ore pe 

tipuri de activități 
Evaluări Nr. de credite 

C S L/P     

      1.  Protecția civilă I II 15 15 - E 2 

2.  Securitatea muncii II III 15 15 - E 2 

3.   Limba străină pentru începători I II - 45 - E 3 

4.   Limba străină pentru începători II III - 45 - E 3 

5. Bazele voluntariatului II III 15 15 - E 2 

6. Protecția și planificarea familiei III V 30 15 - E 3 

7. Ghidarea / Formarea carierei III V 15 15 - E 2 

 

 

 

 

PONDEREA UNITĂȚILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

Structura de bază 

 

Componente creditate 

 

 

 

Nr. credite 

Trunchi comun Unități de curs fundamentale- F 46 

 Unități de curs de creare a abilităților și competențelor generale- G 16 

 Unități de curs de orientare socio–umanistică-U 17 

Traseul individual Unități de curs de orientare spre specialitate-S 68 

 Stagii de practică  21 

 Examene de licență 12 

 Total 180 
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MINIMUL CURRICULAR INIȚIAL 

 

Cod Denumirea unității de curs   

T
o
ta

l 

Total ore 

Forma de 

evaluare 
№ de credite 

 

C
o
n

ta
ct

 

d
ir

ec
t 

 

S
tu

d
iu

 

in
d

iv
id

u
a
l 

F.01.O.001 Pedagogie generală 240 40 200 E 8 

F.01.O.002 Psihologia generală 180 30 150 E 6 

S.01.O.003 Etica pedagogică  90 15 75 E 3 

S.01.O.004 Teoria educației 120 20 100 E 4 

F.01.O.005 Teoria instruirii 120 20 100 E 4 

S.01.O.006 Psihologia vîrstelor și educațională 150 25 125 E 5 

Total 900 150 750 6 E 30 
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PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC 

 

Codul Denumirea activităţii didactice Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. credite 

  Total Contact  

direct 

Studiu  

individual 

 C
u

rs
 

 S
em

in
a
r 

L
a
b

o
ra

to
r/

 

p
ra

ct
ic

e
 

  

Modulul pedagogic  

F.01.O.001 Pedagogie generală și etică pedagogică 180 90 90 45 45 - Examen 6 

F.02.O.002 Teoria și metodologia instruirii 120 60 60 30 30 - Examen 4 

F.03.O.003 Educație incluzivă  60 30 30 15 15  Examen 2 

Modulul psihologic  

F.04.O.004 Fundamentele psihologiei:generală și 

vârstelor 

180 90 90 45 45 - Examen 6 

F.05.O.005 Psihologie educațională și 

conflictologie 

180 90 90 45 45 - Examen 6 

Didactica disciplinei  

S.06.O.006 Didactica disciplinei 

(monospecialitate) 

180 

 

90 

 

90  

45 

 

45 

 

- 

Examen 6 

S1.06.O.007 

S2.07.O.008 

Didactica disciplinei A 

Didactica disciplinei B 

Total:   900 450 450 225 225 - 6 E 30 

Stagii de practică  

 Practica de inițiere (psihopedagogică) 60 - 60 - - - Examen 2 

 Practica de specialitate 1 420 - 420 - - - Examen 14 

 Practica de specialitate 2 420 - 420 - - - Examen 14 

Total:  900  900 - - - 3E 30 
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MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR DE CURS/MODULELOR 

Competențe generice Unitățile de curs 

Număr de 

credite 

ECTS 

Codul unității de 

curs 

Competențe specifice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Analiza şi sinteza 

principalelor teorii şi 

modele aplicate în 

asistenţa socială; 

2. Comunicare şi 

relaţionare profesionistă 

cu diverse categorii de 

beneficiari ai sistemului 

de asistenţă socială; 

3. Argumentarea propriei 

poziţii în luarea unei 

decizii profesionale; 

4. Comunicare scrisă şi 

orală în limba maternă 

şi într-o limbă străină; 

5. Utilizarea noilor 

tehnologii 

informaţionale, a 

programelor de 

prelucrare şi prezentare 

a informaţiei (SPSS, 

Excel, Power Point); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicarea în asistenţă socială/ 

Psihologia comunicării 
6 S.01.A.008/ 

S.01.A.009 
 + +  +    + + 

Psihologie generală 6 F.01.O.003    +  + +    

Bazele asistenţei sociale 6 F.01.O.004 + + + + + +  + + + 

Teoria şi practica asistenţei sociale 6 F.01.O.005 + + + + + +  + + + 

Modulul: Sociologia familiei. 

S.02.O.015.1. Asistenţa socială a 

familiei şi copilului 

S.02.O.015.2. Gerontologie socială 

6 S.02.O.015 

 
+ + + + + + + + + + 

Sociologie generală 4 F.02.O.011    +      + 

Psihologia vârstelor 6 F.02.O.010    +  + +    

Asistenţa socială a grupurilor 

marginalizate social 
6 S.02.O.025 

+ + + + + + + + + + 

Metodologia cercetării sociale 4 F.03.O.016   + + +   + + + 

Politici sociale 6 F.03.O.026 + + + + + + + + + + 

Metode şi tehnici în asistenţă socială 4 F.03.O.017 
  + + +   + + + 

Metode de cercetare calitativă în 

asistenţa socială 
4 F.03.O.018 

+ + + + + + + + + + 

Psihologie socială/ 

Psihologia şi sociologia devianţei  
6 S.03.A.031.1 

S.03.A.032.2 
  + + +   + +  

Modulul: Aspecte teoretico-practice 

legislative în asistența socială 

S.04.O.035.1. Drepturile familiei și 

copilului 

S.04.O.035.2. Asistența socială 

individualizată 

7 S.04.O.035 

 

+ + + + + + + + + + 

Modulul : Aspecte organizatorice în 

asistenţă socială 

S.04.O.036.1. Managementul 

serviciilor de asistenţă socială (Sisteme 

de acţiune socială) 

S.04.O.036.2. Forma de protecţie a 

grupurilor de populaţie în dificultate 

7 S.04.O.036 

 

+ + + + + + + + + + 
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Consilierea în asistenţă socială/ 

Terapii individuale şi intervenţii în 

criză 

5 S.05.A.033.1 

S.05.A.034.2 + + + + + + +  + + 

Voluntariat în asistenţă socială 4 S.05.A.040  + + +  + + + + + 

Educaţie incluzivă/ 

Psihologia educaţiei 
4 S.05.A.041.1 

S.05.A.042.2 
 + + + + + +  +  

Modulul: Servicii de îngrijire în 

asistenţă socială 

S.05.O.037.1  Asistenţa socială a 

persoanelor dependente/ 

S.05.O.037.2  Asistenţa socială a 

persoanelor cu HIV/SIDA/ 

S.05.O.037.3  Asistenţa socială şi 

îngrijirea la domiciliu 

5 S.05.O.037 

 

+ + + + + + + + + + 

Modulul: Probleme sociale actuale şi 

asistenţa socială 

S.05.O.040.1.Probleme sociale ale 

sărăciei/ 

S.05.O.040.2. Asistenţa socială a 

şomerilor şi politica ocupării forţei de 

muncă 

S.05.O.040.3. Asistenţa socială a 

persoanelor migrante și a refugiaţilor 

7 S.05.O.039 

 

+ + + + + + + + + + 

Evaluarea programelor în asistenţa 

socială 
3 S.06.O.043 

+ + +   + + +   

 

LEGENDA: 

Competenţe specifice: 

1. Cunoaşterea fundamentelor teoretico-metodologice ale asistenţei sociale; 

2. Respectarea principiilor deontologiei asistenței sociale; 

3. Identificarea criteriilor de atribuire unei persoane a statutului de beneficiar al asistenţei sociale; 

4. Stabilirea diagnozei sociale şi identificarea nivelului de vulnerabilitate socială a beneficiarului sistemului de asistenţă socială; 

5. Evaluarea situaţiei beneficiarului prin valorificarea datelor sociale; 

6. Aplicarea metodelor şi tehnicilor asistenţiale în corespundere cu specificul problemelor beneficiarilor; 

7. Elaborarea planului de intervenţie asistenţială în corespundere cu nevoile beneficiarilor; 

8. Elaborarea recomandărilor pentru administraţia publică locală în vederea perfectării programelor sociale; 

9. Adaptarea la situaţii imprevizibile pe parcursul activităţii asistenţiale; 

10.  Conştientizarea necesităţii de perfecţionare a competenţelor funcţionale a asistenţilor sociali. 

 



 

Prorector pentru activitate didactică, 

calitate şi parteneriate de formare profesională __________Todos Irina 

Decanul Facultății de Filologie și Istorie ________________Ilicciev Maxim 

Șef Catedra de Pedagogie și Psihologie_________________Radu Corina 

 

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ  

CONCEPŢIA FORMĂRII SPECIALISTULUI  

1. Descrierea generală a domeniului 

Asistenţa socială constituie o componentă de importanţă majoră a protecţiei sociale şi include un ansamblu de servicii specializate de protecţie a 

persoanelor, familiilor, grupurilor, comunităţilor aflate în dificultate, care din motive de natură economică, socială, biologică sau psihologică nu au 

posibilitate de a realiza prin efort propriu un mod decent de viaţă. Misiunea Asistenţei Sociale este de a consolida solidaritatea inter- și intrageneraţională, 

intervenind în favoarea persoanelor defavorizate, marginalizate sau cu risc de excluziune socială prin oferirea de sprijin pentru obţinerea condiţiilor unei 

vieţi decente și prin susţinerea dezvoltării propriilor capacităţi și competenţe în vederea integrării sociale corespunzătoare.  

Republica Moldova a făcut primii paşi pe calea instituţionalizării asistenţei sociale în anul 1998, cînd la USM a fost înmatriculată prima grupă de 

studenţi la această specialitate concomitent cu includerea profesiei de asistent social în „Nomenclatorul specialităţilor Republicii Moldova”. Programul de 

formare profesională a asistentului social este fundamentat pe baza unui plan de învăţămînt, care cuprinde discipline fundamentale, de specialitate, 

opţionale şi facultative, prevăzute pentru obţinerea competenţelor şi abilităţilor profesionale, racordate la cerinţele pieţei muncii din Republica Moldova.  

Planul de învăţămînt pentru specialitatea Asistenţă socială este centrat pe student şi vizează asimilarea şi dobândirea cunoştinţelor teoretice, 

formarea priceperilor şi deprinderilor profesionale practice şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale.  

Abilităţile, aptitudinile şi deprinderile profesionale vor fi formate şi consolidate, mai ales, în timpul desfăşurării practicii psihologice, asistenţiale şi 

de licenţă. 

2. Caracteristici -cheie 

Nivelul Licenţă (ciclul I) 

Durata studiilor 4 ani 

Credite de studiu ECTS 180 credite 

Forma de organizare Învăţământ cu frecvență redusă 

Condiţii de acces Diplomă de BAC, Diplomă de Colegiu, Diplomă de 

studii superioare 

Precondiţii Realizarea finalităţilor învăţământului preuniversitar 

Stagii de practică Cu titlul obligatoriu (21 credite) 

Reguli de examinare şi evaluare Evaluarea iniţială 

– diagnostică; curentă – formativă 

– finală: sumativă, sînt obligatorii; 

• Evaluarea curentă 

– formativă se realizează prin seminare, laboratoare, 

autoevaluare şi evaluarea lucrului individual; 

• Metodologiaevaluării finalesumative este orientată 
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spre evaluarea rezultatelor învăţării exprimate în termeni 

de competenţe. 

Modalitate de evaluare finală Examene de licenţă: 

1. O probă de examinare cu caracter integrator – Teoria 

și practica asistenței sociale 

2. Susţinerea tezei de licenţă 

Certificare Diploma de licenţă în Asistenţă Socială 

Titlul acordat Licenţiat în Asistenţă Socială 

Drepturi pentru absolvenţi • A aplica pentru programe de master; 

• A aplica pentru programe de formare continuă; 

• A se angaja în cîmpul muncii. 

Organ responsabil pentru 

autorizareaprogramelor 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova ANACIP 

 

3. Titluri (calificări) şi ocupaţii  Ciclul I – Studii superioare de licenţă 

Titlul acordat: Licenţiat în Asistenţă Socială 

Competenţe specifice: Rezultatele corespunzătoare nivelului 6: 

1. Cunoştinţe avansate în domeniul teoriei şi practicii asistenţei sociale, care implică înţelegerea metodologiei de investigare şi intervenţie asistenţială; 

2. Identificarea, culegerea şi înregistrarea datelor sociale; 

3. Analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru diminuarea problemelor/riscurilor sociale la nivel individual, familial, comunitar şi societal; 

4. Aplicarea metodelor de intervenţie specializată în mediul familial sau instituţional (reţeaua serviciilor sociale adresate diverselor categorii de persoane 

îndificultate, instituţii specializate de asistenţă socială, instituţii de învăţămînt, instituţii medicale, penitenciare, ş.a.), cu respectarea valorilor şi 

principiilor specifice asistenţei sociale; 

5. Comunicare şi relationare profesională cu beneficiari şi alţi actori sociali implicaţi;  

6. Analiza comparativă a sistemelor de protecţie socială pe plan internaţional; 

7. Elaborarea recomandărilor pentru perfectarea politicilor sociale; 

8. Evaluarea şi autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională şi identificare a resurselor si modalitatilor de adaptare la cerinţele pieţei muncii. 

4. Ocupaţii tipice pentru absolvenţii în domeniul dat (nomenclatorul profesiilor/clasificatorul ocupaţiilor) ciclul I, studii superioare de licență 

 Asistent social, 

 Asistent social comunitar (în cadrul primăriei), 

 Expert social, 

 Asistent social supervizor, 

 Specialist în probleme sociale, 



 

Prorector pentru activitate didactică, 

calitate şi parteneriate de formare profesională __________Todos Irina 

Decanul Facultății de Filologie și Istorie ________________Ilicciev Maxim 

Șef Catedra de Pedagogie și Psihologie_________________Radu Corina 

 

 

 Consultant/executor în instituţii prestatoare de servicii deasistenţă socială, 

 Consilier local, 

 Consultant în organizaţii neguvernamentale, 

 Specialist în serviciul personal, 

 Specialist în relaţii cu publicul, 

 Consilier de imagine etc. 

5. FINALITĂŢI DE STUDIU ŞI COMPETENŢE 

Descrierea finalităților de studiu și a competențelor pentruCiclul I – Studii superioare de licenţă 

Competenţe generale: 

1. Analiza şi sinteza principalelor teorii şi modele aplicate în asistenţa socială; 

2. Comunicare şi relaţionare profesionistă cu diverse categorii de beneficiari ai sistemului de asistenţă socială; 

3. Argumentarea propriei poziţii în luarea unei decizii profesionale; 

4. Comunicare scrisă şi orală în limba maternă şi într-o limbă străină; 

5. Utilizarea noilor tehnologii informaţionale, a programelor de prelucrare şi prezentare a informaţiei (SPSS, Excel, Power Point); 

Competenţe specifice: 

1. Cunoaşterea fundamentelor teoretico-metodologice ale asistenţei sociale; 

2. Respectarea principiilor deontologiei asistenței sociale; 

3. Identificarea criteriilor de atribuire unei persoane a statutului de beneficiar al asistenţei sociale; 

4. Stabilirea diagnozei sociale şi identificarea nivelului de vulnerabilitate socială a beneficiarului sistemului de asistenţă socială; 

5. Evaluarea situaţiei beneficiarului prin valorificarea datelor sociale; 

6. Aplicarea metodelor şi tehnicilor asistenţiale în corespundere cu specificul problemelor beneficiarilor; 

7. Elaborarea planului de intervenţie asistenţială în corespundere cu nevoile beneficiarilor; 

8. Elaborarea recomandărilor pentru administraţia publică locală în vederea perfectării programelor sociale; 

9. Adaptarea la situaţii imprevizibile pe parcursul activităţii asistenţiale; 

10.  Conştientizarea necesităţii de perfecţionare a competenţelor funcţionale a asistenţilor sociali. 

 

6. ÎNVĂȚAREA, PREDAREA ȘI EVALUAREA 

Promovarea dimensiunii europene în învăţămînt antrenează o serie de consecinţe în tehnicile de predare/învăţare/evaluare. Gradul de implicare al 

studentului în procesul didactic (prin volumul de muncă pretins şi corelaţia dintre prezenţa în sălile de curs şi studiul individual, transpusă în credite 

academice) este în concordanţă cu contextul strategiei de predare şi evaluare.  
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Elaborarea proiectelor de investigare şi intervenţie la diferite discipline în cadrulCiclului I, în scopul evaluării competenţelor specifice şi 

instrumentale sînt utilizate la diferite discipline nu numai ca instrument de evaluare, ci şi de învăţare. Prin competenţe se urmăreşte dezvoltarea capacităţii 

de analiză şi sinteză, a capacităţii de aplicare a cunoştinţelor obţinute, a capacităţii de adaptare a metodelor de cercetare tipului de studiu şi ramurii 

asistenţiale, precum şi capacitatea de a învăţa. Învăţarea se realizează, în special, prin studierea surselor bibliografice obligatorii şi suplimentare,  

prin îndeplinirea temelor pentru acasă (subiecte de reflecţie, studii de caz, situaţii problematizate, teste); prin realizarea lucrărilor scrise (referate, eseuri), 

prin colectarea informaţiei primare de pe teren, analiza, sintetizarea şi elaborarea de concluzii şi recomandări în domeniile investigate. Cunoştinţele, 

competenţele şi aptitudinile sînt evaluate prin intermediul evaluărilor curente şi finale, a lucrului individual, a rezultatelor practicii de specialitate şi de 

licență, a tezei de licenţă. 

Cu referire la tehnologiiile de evaluare, menţionăm, că cele mai frecvente forme de evaluare utilizate de profesori sînt: 

- evaluarea iniţială,în cadrul căreia se stabileşte nivelul de pregătire al studenţilor la începutul unei noi discipline de studiu; obiectivele: controlul 

frontal la începutul cursului (permite verificarea nivelului şi volumului iniţial de cunoştinţe pentru a se decide asupra caracterului de  lucru 

auditorial şi individual cu studenţii pe tot parcursul predării cursului în cauză), 

- evaluarea continuă sau formativă, care urmăreşte să furnizeze profesorului şi  studentului un feed-back despre cunoaşterea materiei şi eventualele 

dificultăţi,  realizîndu-se prin următoarele forme: referate, dezbateri, elaborări de proiecte de cercetare, studii de caz, lucrări de control, teste etc.; 

obiectivele: controlul curent la temă –obiective: evaluarea curentă a studenţilor; atestarea– obiective: stabilirea gradului de pregătire precum şi 

antrenarea studentului în pregătirea către examen, atestarea este organizată de 2 ori în semestru  şi presupune introducerea datelor în registrul 

grupei). Evaluările curente pe parcursul semestrelor sunt obligatorii şi rezultatele obţinute la aceste evaluări vor fi luate în considerare la evaluările 

sumative (finale) semestriale. Ele  vor avea o pondere de 60% din nota finală la disciplină, restul 40% va constitui răspunsul studentului la 

examen. 

- evaluarea sumativă sau finală, care urmăreşte să furnizeze informaţii cu privire  la nivelul de pregătire generală şi profesională a studentului 

(lucrări de control, teste); Finalizarea studiilor la specialitatea 331.1 Asistenţă socială va fi realizată prin susţinerea examenelor de licenţă: O probă 

de examinare cu caracter integrator – Teoria și practica asistenței sociale  și Susţinerea tezei de licenţă. 

- teza de an – obiective: antrenarea studentului în activitatea de cercetare, evaluarea aptitudinilor de cercetare. 

 Tehnologiile şi metodele de evaluare sînt adaptate la cerinţele cursurilor pe care le susţin profesorii. Studenţii sînt evaluaţi în formă scrisă, prin 

utilizarea testelor, care solicită de la student gîndire creativă, incluzînd, în acelaşi timp, un răspuns laconic, de sinteză, comparativ cu întrebările 

care cer reproducerea materialului factologic. 

 


