
   

 

ASISTENŢA SOCIALĂ A REFUGIAŢILOR                                     
- curs optional pentru anul III, semestrul 2 – 

2017-2018 

Lector dr.SMARANDA WITEC 

TU CE AI FACE? 

a.  Rămâi acasă, riscând să fii omorât sau torturat? 

b.  Rişti totul, lăsându-te pe mâna călăuzelor? 

 

 

 Cursul “Asistenţa socială a refugiaţilor” a fost intodus pentru prima dată la nivel de învăţământ 

superior de asistenţă socială în Europa Centrală şi de Est în 2002-2003, la Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.  

 De atunci, 15 generaţii de studenţi au ales să recunoască rolul asistenţei sociale şi al personalului 

specializat în protecţia refugiaţilor, programele de educaţie universitară în asistenţă socială contribuind  

la formarea sistemele naţionale de azil şi sprijinind statul să pună în aplicare responsabilităţile pe care le are 

în domeniul protecţiei refugiaţilor. 

 Dacă iţi doreşti să faci parte din a 16-a generaţie de studenţi care se specializează în asistenţa 

socială a refugiaţilor, dacă vrei să nu iţi dai doar cu părerea cu privire la problematica refugiaţilor, dacă 

simţi că specializarea în acest domeniu de actualitate te va sprijini în formarea ta ca asistent social, 

dacă eşti sensibil/-ă la nevoile refugiaţilor şi doreşti să afli cum poţi veni în sprijinul lor,  TE INVIT SĂ  

OPTEZI PENTRU  ACEST CURS! 

 Vei acumula cunoştinţe, forma deprinderi şi atitudini în domeniul asistenţei sociale a refugiatilor, 

trecînd prin temele majore ale cursului: migraţia; experienţa refugiatului; cadrul de protecţie internaţională ; 

sistemele naţionale de azil; cadrul asistenţei sociale; informaţii despre ţara de origine; aspecte socio-

culturale ale asistenţei refugiaţilor; asistenţa socială a refugiaţilor şi solicitanţilor de azil. 

 Nota finală va presupune media între nota obţinută la activitatea de semestru şi cea obţinută la 

sustinerea unui examen scris de o oră. 

În plus, vei avea posibilitatea de a cunoaşte refugiaţi şi profesionişti din organizaţiile sau instituţiile 

care lucrează cu refugiaţi, vei dezbate filme documentare şi cu tematică socială în domeniu. 

 Dacă ai nevoie de mai multe informaţii înainte de a alege acest curs, poţi viziona filmul documentar, 

românesc, „Exodul. O tragedie siriană” (se poate urmări online) sau poţi urmări 13 filme cu şi despre 

refugiaţi accesând acest link https://strengtheningasylum.wordpress.com/2015/10/21/13-powerful-films-

about-refugees-you-need-to-see/ . 

  Sau poţi deschide pagina de Facebook a UNHCR România. 

    Sau...poţi căuta pe Google ”refugiaţi în România”! 

      Sau...completează tu!  

https://strengtheningasylum.wordpress.com/2015/10/21/13-powerful-films-about-refugees-you-need-to-see/
https://strengtheningasylum.wordpress.com/2015/10/21/13-powerful-films-about-refugees-you-need-to-see/

