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Cadru didactic 
 

 

DOMENII DE COMPETENTE 

 

Conf.Univ.Dr. 

Romeo 

ASIMINEI 
 

 

Sociologie politică; Sociologie electorală  

Comunicare de masă și comunicare organizațională  

Branding instituțional; Branding de angajator  

Marketing, publicitate și cercetarea publicității  
Metode de cercetare în științele social-politice  

Responsabilitatea socială și economie socială  

Calitatea vieții  
 

 

Prof.Univ.Dr. 

Doina 

BALAHUR 
 

 

Sociologia organizațiilor și a resurselor umane  

Asistența socială și protecția drepturilor grupurilor vulnerabile 

(copii, migrați, refugiați etc)  

Asistența socială în sistemul de probațiune  

Asistența socială și protecția victimelor infracțiunilor  

 Drepturile omului și strategii anti-discriminare  

Sociologia juridică și instituții de control social în modernitatea 

târzie  

 Sociologia integrării europene și a dezvoltării comunitare 
 

 

Prof.Univ.Dr. 

Daniela 

COJOCARU 
 

 

Sociologia familiei  

Sociologia copilăriei  

Evaluarea de programe 

sociale  
 

Prof.Univ.Dr. 

Ştefan 

COJOCARU 

 

Asistența socială a copilului și familiei  

Managementul de caz în domeniul serviciilor sociale  

Supervizarea în asistență sociala  

Abordarea apreciativă în intervenția socială 

Perspectiva construcționistă în abordarea realităților sociale 

Prof.Univ.Dr. 

Cristina 

GAVRILUŢĂ 

 

Sociologia devianței și control social  

Antropologie politică  

Sociologia schimbării sociale  

Comunități și probleme sociale specifice  

Corp și sănătate 

Prof.Univ.Dr. 

Nicu 

Sociologia religiilor  

Religie și asistență socială  
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GAVRILUŢĂ Antropologie socială și culturală  

Mentalități sociale 

Conf.Univ.Dr. 

Gabriela 

IRIMESCU 

Asistență socială a familiei și a copilului  

Familii în situații de criză  

Terapia familială  

Comunicare interpersonală și familială  

Asistența socială a copilului abuzat;  

Violența în familie 

Conf.Univ.Dr. 

Adrian LUPU 
Sociologia migrației  

Sociologia organizațiilor  

Sociologia sănătății 
Conf.Univ.Dr. 

Nina 

MIHALACHE 

Protecție socială a copilului aflat în dificultate  

Planning familial și dinamica familiei  

Sărăcia- cauze, efecte, implicații și manifestări 

Conf.Univ.Dr. 

Maria MIHĂILĂ 
Criminologie și victimologie  

Protecția socio-juridică a familiei și copilului în context european  

Sociologia delincvenței și asistența socială a persoanelor delincvente  

Medicina sociala și asistența socială a persoanelor cu boli cronice  

Asistența psihosociala penala și post-penală  

Asistarea socială în cadrul programelor de reducere a riscului de recidivă 

Prof.Univ.Dr. 

Adrian NETEDU 

Sociologie urbana si rurala  

Demografie si sociologia populațiilor  

Cercetări și sondaje marketing/resurse umane 

Lect.Univ.Dr. 

Carmen 

PALAGHIA 

Violența în școală în contextul actual și alte forme de devianță școlară: 

bullying și cyberbullying, traficul de ființe umane ca factor de risc în 

abandonul școlar, toxicomania la elevi, suicidul la elevi  

Conf.Univ.Dr. 

Mihaela RĂDOI 
Adicții  
Formare profesională și strategii de integrare pe piața muncii  

Protecția și asistența socială a șomerilor  

Deontologie profesională 

Prof.Univ.Dr. 

Conţiu Tiberiu 

ŞOITU 

Asistența socială a bolnavului psihic  

Asistența socială a persoanelor cu deficiențe fizice, senzoriale și mentale 

Servicii sociale bazate pe comunitate  

Asistența socială a grupurilor minoritare.  

Combaterea prejudecăților, discriminării, stigmatizării 

Prof.Univ.Dr. 

Daniela ŞOITU 
Sistemul de asistență socială. Istoric. Servicii sociale, beneficii, beneficiari.  

Asistență socială internațională.  

Ajutor umanitar. Inovări sociale și peer working.  

Consiliere în asistența socială. Abordări, servicii, contexte, aplicații  
Consilierea cuplului  

Asistența socială a persoanelor adulte și vârstnice.  

Îmbătrânire individuală și demografică, sistem de servicii si beneficii Familia 

vârstnică  

Negociere si medierea conflictelor  

Strategii alternative de soluționare a disputelor 
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