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Forma evaluării: 

➢ Probă orală 

 

Note: 

➢ Fiecărui candidat i se acordă, pentru examinare, un interval de maxim 20 de 

minute; 

➢ Examinarea este susținută în limba de predare a programului de studiu, în limba 

română; 

➢ Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate; 

➢ Candidatul care nu obține notă de promovare la proba Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate nu poate fi evaluat la susținerea lucrării de 

licență. 

 

Denumirea probei: 

➢ Teorie, metodă și sistem în asistența socială 

 

Bibliografie: 

➢ Payne, M. (2011). Teoria modernă a asistenței sociale. Polirom. 
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Subiecte proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din 

cadrul examenului de licență, specializarea Asistență socială: 

 

1. Utilizarea teoriilor asistenței sociale în practică. Relațiile dintre teorie și practică 

în asistența socială. (Payne, 2011, pp. 45-60). 

2. Probleme ale teoriilor practicii în asistența socială. Dezbateri recente, cadre de 

analiză a teoriilor în AS. (Payne, 2011, pp. 61-92). 

3. Perspective psihodinamice. Definiții, orientări, exemple. (Payne, 2011, pp. 93-

116). 

4. Intervenția în criză și modele centrate pe sarcină. Definiții, orientări, exemple. 

(Payne, 2011, pp. 117-138). 

5. Teorii cognitiv comportamentale. Definiții, orientări, exemple. (Payne, 2011, pp. 

139-162). 

6. Psihologia socială și constructele sociale. Definiții, orientări, exemple. (Payne, 

2011, pp. 163-204). 

7. Dezvoltare socială și comunitară. Definiții, orientări, exemple. (Payne, 2011, pp. 

233-252). 

8. Perspectiva feministă. Definiții, orientări, exemple. (Payne, 2011, pp. 277-296). 

9. Antidiscriminarea și sensibilitatea culturală și etnică. Definiții, orientări, 

exemple. (Payne, 2011, pp. 297-322). 

10. Autonomizare și advocacy. Definiții, orientări, exemple. (Payne, 2011, pp. 323-

344). 
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