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SOCIOLOGIA FAMILIEI, DREPT CIVIL / DREPTUL FAMILIEI, ASISTENŢA SOCIALĂ A
FAMILIEI ŞI COPILULUI

1. Evidenţierea interdependenţelor în diada familie-societate cu accent pe abordarea pozitivă a
„crizei” familiale din perspectivă istorică. Analize comparative.
2. Surprinderea schimbărilor de la nivelul subsistemelor familiale corelate cu dinamismul în plan
socio-demografic şi cultural
3. Abordarea sistemică a protecţiei familiei în context socio-juridic european pe trei direcţii de
analiză: politici sociale în domeniul populaţiei şi familiei, cadrul normativ şi instituţional, măsuri
socio-economice la nivel demografic şi familial
4. Identificarea unor aspecte problematice sau a unor situaţii speciale privind protecţia familiei în
context european în cadrul proiectelor de cercetare-acţiune; conturarea de soluţii psiho-sociojuridice în cadrul proiectelor de intervenţie specifică.
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1. Analiza şi explicarea din perspectivă socio-antropologică şi culturală a raporturilor dintre
familie şi societate cu accent pe identificarea unor repere socio-demografice şi economice ale
manifestării crizei familiale în context european
2. Analiza şi explicarea dinamicii sistemului familial în contextul progresului socio-demografic şi
cultural
3. Înţelegerea şi explicarea viziunii sistemice asupra protecţiei familiei în context european cu
respectarea cadrului de natura bioetica
4. Iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte şi programe de cercetare pe cele trei paliere ale protecţiei
sociale: politici demografice şi cele privitoare la familie; normativitatea socio-juridică; măsuri
socio-economice la nivel demografic şi familial
5. Conturarea unor strategii, direcţii de acţiune şi măsuri concrete în domeniul protecţiei populaţiei
şi familiei cu accent pe complexa problematica a cuplului conjugal şi pe manifestarea parentalităţii
1. Elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor şi politicilor demografice şi
cele privitoare la protecţia familiei şi copilului
2. Colaborare, în calitate de expert în problematica protecţiei familiei în context european, la
adoptarea/modificarea unor acte normative cu efect direct sau indirect asupra vieţii de familie
3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire, precum şi a celor de suport acordate
beneficiarilor sistemului de asistenţă socială a familiei şi copilului (asistenţă familială)
4. Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi familiile aflate în risc de
excludere socială
5. Abordarea obiectivă şi argumentată, atât teoretic, cât şi practic a unor situaţii-problemă în
vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistenţei
familiale
I. Familie şi societate versus societate şi familie – perspectiva socio-antropologiei istorice
II. Schimbări şi tendinţe în structura şi funcţiile familiei moderne şi post-moderne
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1. Subsistemul conjugal sau „cuplu” – căsătoria, izvor fundamental al relaţiilor de rudenie;
concubinajul, uniunea liberă şi formele alternative de căsătorie ; redefinirea „cuplului” şi efectele
asupra funcţiilor, responsabilităţii şi practicilor parentale
2. Aspecte bioetice privitoare la reproducere, filiaţie – naturală sau firească; adoptivă sau civilă;
artificială ca rezultat procreaţiei asistate medical – şi parentalitate
3. Autoritate părintească şi responsabilitate parentală
III. Sistemul de protecţie socială a familiei: analize comparative 1. Politici demografice şi cele
privitoare la familie; 2. Normativitatea socio-juridică în domeniul protecţiei familiei; Tipuri de
măsuri și intervenţii socio-economice implicite și explicite
IV. Situaţii speciale privitoare la protecţia familiei şi a copilului: „filiaţiile nefireşti” şi
„homoparentalitatea”; procreaţia artificială şi problematica cunoaşterii originilor genetice
Batâr, Dumitru (2004) Familia în dinamica societăţii, Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Bruel, A., Faget, J. Et al. (2001) De la parenté à la parentalité, Paris: Erès.
Cojocaru, Daniela (2008) Copilăria şi construcţia parentalităţii. Asistenţa maternală în România, Iaşi: Editura Polirom.
Gavriluţă, Nicu (2009), Antropologie socială şi culturală, Polirom.
Iluţ, Petru (2005), Sociopsihologia şi antropologia familiei, Polirom.
Fondation d'Auteuil (2009) Familles et professionnels de l'action sociale. Ėduquer ensemble, Chronique sociale, Lyon.
Goody, Jack (2003), Familia europeană. O încercare de antropologie istorică, Iaşi, Polirom.
Mihăilă, Maria M. (2014) Protecția familiei în context european, București: Editura Didactică și Pedagogică.
Mihăilescu, Ioan (1999)., Familia în societăţile europene, Editura Universităţii, Bucureşti.
Roudinesco, Ė. (2006) Familia în dezordine, Bucureşti: Editura Trei.
Sandu, Maria (2016) Efectele secularizării asupra relației părinți-copii. Studiu de caz: Iași. Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Sandu, Maria (2003), Filiaţia, Abordare socio-juridică, Ed. Fundaţiei AXIS, Iaşi.
Segalen, M. (2011) Sociologia familiei, Iaşi: Editura Polirom.

1. Politici demografice şi cele privitoare la familie: caracteristici, tendinţe, soluţii reformatoare
analiză critică
2. Standarde internaţionale, europene şi reforma legislativă la nivel naţional privind protecţia
familiei – analize comparative
3. Situaţii problematice legate de viaţa de familie în cadrul societăţii moderne şi post-moderne –
criză familială sau proces adaptativ?
4. „Conjugalitatea afectivă, parentalitatea asumată şi responsabilizarea progresivă a
copilului – premise pentru revigorarea familiei contemporane” – aria tematică din cadrul
proiectelor de cercetare-acţiune centrate pe identificarea de soluţii concretizate în strategii şi
planuri de acţiune în domeniul protecţiei familiei în context european
Mihăilă, Maria Marinela (2016) „The Parental Responsability and the Religious Values Transmission through Family”
(„Responsabilitatea parentală și transmiterea familială a valorilor religioase”), în Analele Științifice ale Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă) „Sociologie şi Asistenţă Socială”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi, Tom IX/Nr. 1 din 2016, pp. 7-18.
Mihăilă, Maria Marinela (2015) ”Efectele secularizării asupra rudeniei spirituale” (The Effects of Secularization on
Spiritual Kinship), în volumul conferinței GIDNI 2 International Conference „Globalization, Intercultural Dialogue and
National Identity”, Târgu Mureș, Petru Maior University, 2015, pp. 15-24.
Mihăilă, Maria Marinela (2011) Filiaţia şi formele de protecţie socială a familiei/Filiation and Types of Social Protection
of the Family, în Revista de Asistenţă Socială, anul X, nr. 4/2011, Bucureşti, pp. 129-150.
Mihăilă, M., M. (2012) “Parental Care” and the Assumption of Parental Responsibility (“Ocrotirea părintească” şi
asumarea responsabilităţii parentale), în volumul colectiv al Conferinţei Internaţionale “Semnificaţie şi
Interpretare în societatea bazată pe cunoaştere”, Institutul European.
Mihăilă, M. M. (2012) Bioethical Aspects Regarding Filiation as a Result of Artificial Fecundation (Aspecte bioetice
privind filiaţia ca rezultat al fecundaţiei artificiale), în volumul colectiv al Conferinţei „Rethinking the Politics
for the Knowledge Society”, Secţiunea Ethics, social and political philosophy, Institutul European.
Mihăilă, M.., M. (2011) Parentalitatea în contextul transformărilor familiale, în Dumitru Batâr, Dorel Morândău (coord.),
„Repere pentru construirea unei radiografii sociale”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu.
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Activitatea de curs şi seminar; activitatea de seminar – susţinerea referatelor şi proiectelor
individuale sau de grup; studiu individual; aplicaţii practice şi voluntariat în instituţii şi organizaţii
din domeniul protecţiei familiei şi copilului; iniţierea şi desfăşurarea proiectelor de
cercetare/intervenţie psihosocială
Participarea la cursuri şi seminarii; întocmirea şi susţinerea referatelor/lucrărilor aplicative/
proiectelor de cercetare-intervenţie în cadrul evaluării pe parcursul semestrului conform temei alese;
examen oral pe baza tematicii cursului şi a seminarului; predarea şi susţinerea lucrării ştiinţifice de
specialitate în cadrul colocviului semestrial
Participarea la activitățile de curs și seminar – 10%; prezentarea unei teme de seminar (evaluare
parțială) – 30% ; întocmirea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice de specialitate – eseu sau proiect
având un caracter investigativ sau/şi aplicativ, în cadrul evaluării finale din cadrul colocviului
semestrial - 30% ; examen oral/scris din tematica disciplinei cu prezentarea lucrării ştiinţifice de
specialitate – 20%; punctaj din oficiu – 10%.

standardele
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performanță****

1. Să analizeze şi să explice din perspectivă socio-antropologică şi culturală
raporturile din diada familie-societate cu accent pe identificarea unor repere
socio-demografice şi economice ale manifestării crizei familiale în context
european
2. Să analizeze şi să explice dinamica sistemului familial în contextul
progresului socio-demografic şi cultural
3. Să înţeleagă viziunea sistemică şi comparatistă asupra protecţiei familiei în
context european cu respectarea cadrului de natură bioetică
4. Să iniţieze şi să devolte proiecte şi programe de cercetare-acţiune pe cele trei
paliere ale protecţiei sociale: politici demografice şi cele privitoare la familie;
normativitatea socio-juridică; măsuri socio-economice la nivel demografic şi
familial
5. Să contureze strategii, direcţii de acţiune şi măsuri concrete în domeniul
protecţiei populaţiei şi familiei cu accent pe complexa problematica a cuplului
conjugal şi pe manifestarea parentalităţii
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