
Conf. univ. dr. Buțiu Călina Ana 

1. Excluziunea socială a persoanelor de etnie romă 

2. Dimensiuni ale excluziunii sociale a persoanelor fara adapost. Studii de caz 

3. Evaluarea nevoilor şi intervenţia socială la nivel de comunitate 

4. Dezvoltare comunitară în ruralul marginal. Studii de caz 

5. Bariere în comunicarea profesională. Studii de caz 

 

Conf. univ. dr. Marina Lucian* 

1. Atitudini ale locuitorilor față de calitatea mediului urban 

2. Integrare și marginalizare socială (particular în contextul Covid 19) 

3. Evoluții demografice și politice în perioada postcomunistă. Studii de caz la nivel de comună, 

oraș sau județ 

4. Adaptarea populației la pandemie. Studii pe categorii sociale 

5. Atitudini față de îmbătrânire. Studii pe categorii socioprofesionale 

6. Adaptarea organizației în contextul pandemiei de Covid 19. Studii de caz 

* Temele de licență urmează să fie particularizate prin titluri specifice de lucrări de către 

studenți  

 

Lect. univ. dr. Bara Angela 

1. Absenteismul şcolar, factor al eşecului şcolar 

2. Asistenţa socială a elevilor cu cerinţe educative speciale de vârstă şcolară mică 

3. Abuzul emoţional si neglijarea copilului în familie, factorul inadaptării sociale şi şcolare 

4. Metode de prevenire a abandonului şcolar 

5. Modalităţi de intervenţie în direcţia reducerii absenteismului şcolar la elevii de etnie romă 

6. Prevenirea abandonului şcolar 

7. Identificarea problemelor persoanelor vârstnice din mediul rural 

8. Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă 

 

Lect. univ. dr. Dan Ioan Mihail 

1. Consilierea bolnavilor psihici – o abordare interdisciplinară 

2. Consilierea persoanelor cu pedeapsă privativă de libertate 

3. Consilierea și asistarea bolnavilor terminali 

4. Consilierea persoanelor cu comportament adictiv 

5. Elemente de consiliere în reintegrarea deținuților în societate  

6. Consilierea familiei aflată în dificultate 

 

Lect. univ. dr. Ștefani Claudiu 

1. Recuperarea naturală în adicții 

2. Motivații privind inițierea procesului de recuperare în adicții 

3. Delincvența juvenilă și consumul de alcool și droguri 

4. Delincvența juvenilă și gamblingul 

5. Strategii de recuperare în cazul persoanelor dependente 

6. Dependența de internet și retragerea din societate 

7. Rolul culturilor protective în protejarea față de consumul abuziv și dependeța de alcool 

8. Beneficii și costuri ale dependenței de alcool, 



9. Activarea motivației pentru schimbare în cazul dependențelor comportamentale sau față de o 

substanță, 

10. Rolul valorilor în procesul de recuperare al dependenților. 

 

Lect. univ. dr. Talpaș Petronela 

1. Familia monoparentală-problematică şi intervenţie  

2. Familia dublă carieră-problematică şi intervenţie  

3. Protecţia copilului aflat în situaţii deosebite 

4. Abuzul, neglijarea, maltratarea copilului / a persoanelor cu dizabilităţi 

5. Adopţia şi efectele modificării legii adopţiei 

6. Politici de ocupare a forţei de muncă. Strategii de reinserţie profesională a grupurilor 

vulnerabile (femei, rromi, persoane cu dizabilităţi, persoane cu vârsta mai mare de 50 de ani, 

someri de lungă durată) 

7. Managementul serviciilor /programelor de asistenţă social 

8. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi/discriminarea socio-profesională a persoanelor 

cu dizabilităţi 

 


