Catedra de științe socioumane și asistență socială
Raport
cu privire la realizarea și evaluarea stagiilor de practică la ciclul II, studii
superioare de masterat
În temeiul planului de învăţămînt la specializarea „Politici şi servicii sociale
pentru familie şi copil”, ciclul II, studii superioare de masterat, a Regulamentului
cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1455 din 24.12.2007, precum şi a Regulamentului
provizoriu al Universităţii privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică,
în perioada 10.11.2014-14.12.2014, a fost promovată pratica de specializare a
studenţilor gr. PF21M, specializarea, Politici şi servicii sociale pentru familie şi
copil.
Conform ordinului de organizare a stagiilor de practică în teritoriu au fost
repartizaţi 10 studenţi la 6 instituţii în municipiul Bălţi şi peste 7 instituţii în or.
Drochia, or. Sîngerei, or. Făleşti, r-nul Briceni, şi Ocniţa, fiind monitorizată de
patru metodişti de la Științe Socioumane şi Asistenţă Socială: lector univ. C.
Crudu, asist. univ. L. Parascan, asist. univ., Buzovici Diana, asist. univ., Șevciuc
Natalia.
Studenţii grupei academice: PF21M, au realizat practica de specializare în
următoarele instituţii conform specializării:
1. Primăria municipiului Bălţi, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei;
2. Primăria comunei Moara de Piatra, r-nul Drochia;
3. Consiliul raional Făleşti, Secţia asistenţă socială şi protecţia familiei;
4. Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă „Evrica”, mun. Bălţi;

Conferinţa de iniţiere a Practicii de Stat, a fost promovată la data de
09.11.2014., ora 12.40 unde au participat toţi studenţii şi coordonatorul practicii,
pe parcursul căreia studenţii au primit informaţii referitoare la obiectivele practicii,
cerinţele de realizare şi oligaţiunile/responsabilităţile studenţilor pe parcursul
practicii.
La fel au fost anunţati cu privire la termenii practicii, numele metodiştilor
coordonatori, instituţiile de practică la care au fost repartizate, conţinutul mapelor
de evaluare a stagiului de practică, termenii de prezentare a documentaţiei cît şi
data provovării Conferinţei de totalizare a practicii de specialitate.
Documentaţi studentului practicant. La finele practicii, studentul prezintă
metodistului de specialitate un portofoliu care include:
- pagina de titlu;
- cuprinsul/sumarul portofoliului;
- pagina de prezentare a instituţiei cu indicarea adresei juridice, a datelor de
contact a instituţiei, a managerului, angajaţilor etc;
- regulamentul de funcţionare al instituţiei;
- planul anual de lucru al instituţiei;
- planul anual de lucru al asistentului social;
- zilnicul practicii de specializare;
- proiectul unei activităţi publice;
- proiecte/descrieri care reflectă detaliat procedura managementului de caz în
asistenţa socială a familiei şi copilului (3 cazuri);
- caracteristica cu notă, semnată de managerul instituţiei, însoţită de ştampila
instituţiei;
- raportul final;
La data de 20.12.2014., ora 12.40 în aula 569 a bl.5 a fost organizată
Conferinţa de totalizare a practicii de specializare, unde au fost prezenţi toți
studenţii şi metodiștii coordonatori.

La Conferinţă au fost discutate activităţile realizate de studenţi rapoartele de
evaluare, impresii, dificultăţi şi propuneri de a mări durata practicii şi termenii de
realizare, cît și au fost pregătite rapoartele în varianta prezentărilor electronice.
Studenţii au fost apreciaţi înnalt de către metodiştii de la bazele de practică
cu o activitate fructuoasă în calitate de stagier practicant, iar metodiştii de la
universitate au evaluat cu următoarele calificative munca studenţilor pe parcursul
practicii:
“10” – 5;
“9” – 4:
“8” – 1;
“7” – 0;
“6” – 0;
“5” – 0. Total pe listă 10 studenți. Media generală a grupei 9,40.
Stagiile de practică au fost realizate de toţi studenţii absolvenţi, în termenii
indicaţi care s-au promovat fără incidente şi erori grave.
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