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CERCUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Plan de activitate pentru anul universitar 2014-2015
Cercul de Asistenţă Socială se desfăşoară lunar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane,
Departamentul de Sociologie și Asistenţă Socială (excepție fac lunile în care sunt programate
sesiunile de examene și perioadele de vacanță).
Sunt invitaţi să participe studenţi din cadrul facultăţii sau din exteriorul acesteia (atât de la
nivel de licenţă, cât şi de la nivel de master). De asemenea, se dorește reunirea activității
Cercului de Asistență Socială cu a Cercului de Resurse Umane în cadrul unei întâlniri în
fiecare semestru.
În cadrul cercului se desfășoară două tipuri de activități: o activitate de informare, la care sunt
invitaţi pentru prelegeri, dezbateri specialişti din exterior, din instituţiile de practică (se
apelează la o serie de metode interactive) și o activitate de cercetare, unde sunt invitați
studenții să prezinte lucrări proprii.
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Observații
Invitat – asistent social Luminița
Toader, DGASPC Bihor
Asistența spirituală în îngrijirea Invitat – asistent social Marinela
paliativă
Murg, director Fundația Hospice
Emauela Oradea
Valorificarea preocupărilor de Activitate comună a cercurilor de
cercetare științifică a studenților Resurse umane și Asistență socială
în domeniul resurselor umane și
asistenței sociale.
Rolul asistenului social în Invitați – asistent social Gabriela
instituțiile medicale
Kiss, Spitalul Municipal “dr. Gavril
Curteanu” și asistent social Florica
Hanga, Unitatea de Primire Urgențe,
Spitalul Județean
Ziua Mondială a Asistenței Activitate organizată în colaborare cu
Sociale
reprezentanții sucursalei județene a
Colegiului Național al Asistenților
Sociali
Referatele
de
evaluare
a Invitați – reprezentanți ai Serviciului
infractorilor si supravegherea în de Probațiune
comunitate
Valorificarea
activității
de Activitate comună a cercurilor de
cercetare. Prezentarea rezultatelor Resurse umane și Asistență socială
unor cercetări din lucrări de
licență si disertație
Activitatea
Încadrarea în grad de handicap

Organizatori: Georgiana Bekesi, Simona Bodogai, Gheorghe Dejeu, Aurora Gavriş, Daniela
Maci, Cristiana Marc, Ionuţ Oprea, Claudia Oşvat, Florica Ștefănescu

