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(Continuare din pagina 1)
Prezentã la manifestare, lect.
univ. dr. Georgela Þãranu a
vorbit audienþei despre calitatea
formãrii profesioniºtilor prin
intermediul specializãrii de
Asistenþã Socialã de la
Universitatea Constantin
Brâncoveanu. Dna Þãranu a
subliniat cã o parte dintre
studenþii specializãrii de
Asistenþã Socialã activau deja ca
lucrãtori sociali înainte de a
deveni studenþi, iar experienþa
lor practicã a avut o contribuþie
remarcabilã în cercetarea
ºtiinþificã studenþeascã.
“Interesul studenþilor pentru
formarea teoreticã ºi practicã,
concretizat în participarea
intensã la sesiunea anualã a

cercetãrii ºtiinþifice studenþesti,
a condus la crearea, începând
din 2010, a unei secþiuni
distincte de asistenþã socialã în
cadrul acestei manifestãri. Nu
este întâmplãtor faptul cã
studenþii care s-au remarcat cu
lucrãri proprii la sesiunea de
comunicãri ºtiinþifice, de-a
lungul anilor, au obþinut note
maxime ºi la examenul de
licenþã. Mai mult decât atât,
aceºtia sunt în prezent
specialiºti în posturi de referinþã
în domeniul asistenþei sociale, la
Direcþie, ONG-uri sau alte
instituþii din Brãila, judeþele
limitrofe ºi chiar din strãinãtate
- Anglia, Grecia -, fãcând cinste
Universitãþii Constantin
Brâncoveanu.

Dna Susanu Neaga, profesor
psihopedagog doctorand,
colaborator al Facultãþii de
ªtiinþe Administrative ºi ale
Comunicãrii Brãila, a þinut sã
sublinieze faptul cã societatea
româneascã are nevoie de
asistenþi sociali, prin urmare
formarea prin studii de licenþã a
lucrãtorilor sociali dar ºi a
tinerilor din România ar trebui
sã continue. Din experienþa sa
de consilier ºcolar, dna Susanu a
atras atenþia asupra unei
probleme cauzate de lipsa de
asistenþi sociali din ºcoli. “La
cabinetul de consiliere nu vin
doar copiii cu probleme de
comportament, ci mai ales
pãrinþii, care solicitã tot felul de
informaþii pe care le-ar putea

oferi asistenþii sociali. Aºadar,
munca unui consilier este
îngreunatã de probleme ce þin
de asistenþa socialã, în timp ce
unii dintre absolvenþii de
Asistenþã Socialã nu îºi gãsesc
un loc de muncã”. Soluþia
identificatã de dna Susanu ar fi
ca studenþii ºi absolvenþii de
Asistenþã Socialã sã lucreze ca
voluntari în ºcoli.
Dl Tudor Gheorghe, membru
CNAS a precizat cã va transmite
directorului CNAS sã facã o
propunere cãtre Ministerul
Educaþiei pentru înfiinþarea de
posturi de asistent social în
ºcoli, cu precizarea de a se avea
în vedere atât numãrul de copii
din ºcoli, cât ºi familiile
acestora.
În desfãºurãtorul
evenimentului a urmat o
prelegere despre “Standardele
calitative privind profesia de
asistent social”, susþinutã de dl
Tudor Gheorghe. “Practicarea
acestei nobile profesii, la
începutul sec. XXI în România
se realizeazã conform anumitor
standarde privind
managementul calitãþii
exercitãrii profesiei de asistent
social. Scopul principal al
activitãþii asistentului social este
de a asista persoanele ºi
comunitãþile aflate în nevoie,
implicându-se în identificarea,
înþelegerea, evaluarea corectã ºi
soluþionarea problemelor

sociale. Asistentul social este un
profesionist, un mediator social,
un adevãrat agent al
schimbãrii” a conchis acesta.
Asistenþii sociali invitaþi la
manifestare au adus în discuþie
o altã problemã specificã
profesiei. Astfel, conform
legislaþiei în vigoare, studiile de
licenþã în asistenþa socialã
constituie fundamentul
practicãrii profesiei, însã, pânã
în urmã cu câþiva ani, CNAS
permitea celor care aveau doar
studii de masterat în domeniu
sã practice profesia. Cu toate
acestea, cei care nu au studii de
licenþã sunt consideraþi doar
persoane cu atribuþii în asistenþa
socialã, nu sunt incluºi în
categoria specialiºtilor ºi se
subordoneazã direct asistenþilor
cu studii.
Colegiul Naþional al
Asistenþilor Sociali acordã un
credit profesional tuturor
participanþilor la acest
eveniment ºi 2 credite
profesionale celor au susþinut
prezentãri sau au fost implicaþi
în procesul de organizare la
nivel local.
Asist. univ. drd. Nicoleta
Ciacu

Te intereseazã un stagiu de
practicã în strãinãtate?
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Iatã tot ce trebuie sã ºtii ºi sã faci!
Începând cu semestrul al II-lea al acestui an universitar,
studenþii brâncoveni au posibilitatea de a beneficia de un
internship (stagiu de practicã) pe o perioadã de 3 luni în
spaþiul Comunitãþii Europene.

Ce este un internship?
Internship-ul este un stagiu practic, un program de
pregãtire, desfãºurat în timpul anului universitar sau
chiar în perioada verii, într-o companie sau universitate.
Acesta poate fi soluþia perfectã pentru cei care doresc sãºi contureze cât mai bine viziunea unui job. Este o
experienþã nouã ºi o oportunitate pentru fiecare de
valorificare a potenþialului.

Ce beneficii aduce un internship?
Motivele pentru a urma un stagiu practic sunt multiple.
În primul rând, este o posibilitate extraordinarã de a
testa un mediu extern sau o companie, pentru cei care
vor sã afle dacã domeniul respectiv li se potriveºte sau
nu. În afara învãþãrii ºi acomodãrii cu lucrul într-o
companie, extinderea unei reþele profesionale reprezintã
cel mai mare avantaj al unui internship. Totodatã,
internii îºi dezvoltã abilitãþi de comunicare, capãtã
responsabilitate profesionalã ºi se obiºnuiesc cu cerinþele
unui angajator. Astfel, un tanãr obiºnuit cu un program
de lucru, cu mediul profesionist dintr-o companie ºi cu
deadline-urile, are un avantaj considerabil în cadrul
procesului de angajare.

Dosarul de candidaturã
Studenþii care doresc sã efectueze un stagiu practic
trebuie sã-ºi depunã dosarul de candidaturã ce conþine
un CV în format european, o scrisoare de motivaþie ºi o
copie a actului de identitate la Departamentul de Relaþii
Internaþionale al Universitãþii Constantin Brâncoveanu,
situat în Corp C (Campus Communication).
Persoanã de contact: Mãdãlina Þicu – Referent al
Departamentului de Relaþii Internaþionale, Universitatea
Constantin Brâncoveanu din Piteºti, corp C (Campus
Communications)

