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Cum să fii tu însuți Ellen Hendriksen 2019-01-01 Patru din zece
persoane consideră că sunt timide. Se referă la sine spunând că
sunt "introvertite" sau că "nu se simt confortabil" în societate –
pot vorbi deschis între prieteni, dar rămân fără cuvinte la ședințe
sau la petrecerile cu multă lume. Iar când se plâng că se sunt
intimidate de o discuție cu șeful lor sau de o prezentare în fața
unei audiențe, aud veșnica încurajare: "Poartă-te firesc! Fii tu
însuți!". Ușor de spus, dar greu de făcut, mai ales când ești
predispus la anxietate socială, observă autoarea cărții de față,
specialistă în tulburările anxioase. Oferind explicații științifice
clare, sfaturi directe și povești de viață încurajatoare, Ellen
Hendriksen pleacă de la o premisă surpinzătoare: orice timid are
în sine suficiente resurse pentru a face față unor situații sociale
noi și angoasante. Cartea ajută cititorul să înțeleagă rădăcinile
anxietății sociale, dar și în ce fel mintea noastră poate fi
"resetată" prin schimbarea unor comportamente și prin reducerea
la tăcere a Criticului Interior – acea voce enervantă care-ți
șoptește: "Toți te vor judeca". Folosindu-și umorul, dar și
expertiza psihoterapeutică, autoarea îi ajută pe cei timizi să-și
regăsească încrederea și să contracareze anxietatea încă din fașă.
Doar așa vor putea să se simtă în largul lor, să fie ei înșiși.
ASISTENŢĂ SOCIALĂ UMANISTĂ Petru Stefaroi 2010-10-29
Volumul de fata - ”Asistenta Sociala Umanista: De la subzistenta
si ingrijire la reabilitare umana si fericire” - imbina si
sintetizeaza, intr-o constructie noua, originala si unitara,
cunostintele, atitudinile si experienta profesionala a autorului
referitoare la teoria si practica asistentei sociale cu ideile,
teoriile, textele promovate intr-o serie de publicatii nationale si
locale in ultimii ani (2007 - 2010), in principal in unele articole
aparute in Revista de Asistenta Sociala a Facultatii de Sociologie
si Asistenta Sociala din cadrul Universitatii din Bucuresti, care
apare la Editura Polirom, precum ”Perspectiva umanista asupra
clientului in asistenta sociala” (Nr.1-2/2009), ”Tulburari de
dezvoltare socio-afectiva a copilului institutionalizat”
(Nr.1-2/2008), si ”Specificul managementului (eficient) in
domeniul asistentei sociale” (Nr.3/2007), si in volumul ”Teoria
Fericirii in Asistenta Sociala. De la managementul ingrijirii la
managementul fericirii”, publicat in anul 2009 la Editura Lumen
din Iasi. Toate aceste preocupari si lucrari avand un numitor
comun: incercarea autorului de a contribui la promovarea unei
viziuni, teorii si metodologii accentuat/ asumat umaniste asupra
asistentei sociale, sistemului asistentei sociale, problemei sociale,
clientului, profesionistului, procesului de interventie etc. ansamblu epistemologic-axiologic si metodologic-praxiologic
caruia autorul ii spune ASISTENTA SOCIALA UMANISTA,
promovat prin ”Proiectul Asistenta Sociala Umanista”. In viziunea
autorului asistenta sociala umanista urmareste cu predilectie
interesele clientului, reprezentat si abordat, ca fiinta UMANA, ca
personalitate, recuperarea si reabilitarea prin valorificarea
resurselor personalitatii si relatiilor UMANE contextuale,
integrarea sociala prin valorificarea resurselor inepuizabile ale
situatiei socio-UMANE de dificultate, fiind in acest sens, pe langa
o asistenta sociala a clientului, o asistenta sociala a microcomunitatii si relatiilor UMANE inter-personale. In cazul practicii
comunitare, de la obiectivul minimalist-materialist al subzistentei
persoanelor aflate in dificultate, reprezentate inuman ca simple
fiinte biologice cu atributul supravietuirii, asistenta sociala
umanista propune obiectivul si solutia REABILITARII UMANE a
clientului, reabilitarii/ abilitarii/ dezvoltarii socio-UMANE a

Teatrul de inspira?tie contemporană 1978
Eugenism și modernitate. Națiune, rasă și biopolitică în
Europa: 1870-1950 Turda Marius 2016-06-14 „O carte
inovatoare ce pune accentul pe relația profundă care există între
eugenism și anumite strategii moderniste de regenerare a
societăților moderne. Astfel, Marius Turda demontează mitul
conform căruia naționalismul biologic sau preocupările legate de
«igiena» rasei s-au limitat la al Treilea Reich și îi încurajează pe
toți cei interesați de istoria lor națională să analizeze temeinic
modul în care eugenismul și biopolitica i-au sedus pe unii dintre
intelectualii de marcă ai renașterii naționale chiar și în țări
«culturale» precum România.“ (Roger Griffin, profesor de istorie
contemporană a Europei, Oxford Brookes University)
Grupul de socializare apreciativ Simona Ponea 2011
Economics and Sociology: Towards an Integration T. Huppes
2013-11-09 In recent years economics has been the subject of
increasingly severe criticism. It has failed both to predict and to
counteract the economic crisis now aftlicting nearly the whole
Western world. Economic life is more disrupted than ever: - the
rate of inflation has risen alarmingly - unemployment has not
been as high since the 1930s - economic growth is stagnating there is increasing opposition to the inequality in the distribution
of income and wealth, on anational scale as weIl as in the world
at large - the process of economic integration (EEC, GATT,
UNCTAD) is being thwarted - programmes of economic
development in the third world have not produced the desired
effects - etcetera. Obviously, it would not be fair to put the blame
for the crisis on economic science. But the present predicament
does call for serious consideration of the !imitations of economic
explanation. Among the social sciences, economics is
unquestionably the most advanced discipline. Its very
sophistication, however, leads it to abstract from social
phenomena such as norms, institutions, power, conflict and social
change. Thus the manifest influence of sociological variables on
the course of economic processes remains hidden. Dominating
this book as a drumbeat is the conviction held by the several
authors that a c1earer grasp of the current problems may be
obtained if economists and sociologists are prepared to cooperate more closely. An interdisciplinary approach is warranted;
the distinction between the social sciences should be less sharply
drawn.
Enciclopedia asistenței sociale George Neamţu 2016-07-27
Elaborată de un colectiv de cadre universitare, specialişti din
sistemul de asistenţă socială sau din sectoare complementare,
Enciclopedia asistenţei sociale este prima lucrare de acest gen
apărută în România. Cei peste două sute de termeni selectaţi –
concepte, teorii, tehnici utilizate, organizaţii şi valori ale profesiei
de asistent social – sunt analizaţi în detaliu, pornind de la
aspectele etimologice şi încheind cu rolul său aplicaţiile pe care
le au în ariile corespunzătoare. Tematicile au fost abordate
ţinându-se cont atât de contextul şi principalele orientări în
domeniu la nivel internaţional, cât şi de situaţia din plan naţional,
cu referiri permanente la condiţiile, legislaţia, politicile sociale
aplicate şi istoricul profesiei. Diversitatea datelor furnizate
recomandă lucrarea ca instrument de lucru indispensabil pentru
studenţii şi profesorii de la facultăţile de profil, dar şi pentru
angajaţii din cadrul instituţiilor de asistenţă socială, organizaţiilor
filantropice sau nonguvernamentale.
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comunitatii (familiei), iar in cazul practicii din institutiile speciale
asistenta sociala umanista sustine necesitatea deplasarii
accentului de pe obiectivul si practica simplei ocrotiri si ingrijiri
pe obiective si practici umanist-pozitive precum FERICIREA
beneficiarilor, dezvoltarea umana si spirituala, dezvoltarea
personala si educatia/ formarea pentru viata sociala autonoma.
***** The HUMANISTIC SOCIAL WORK Project is an initiative
with the assumed aim to enhance the effective presence of the
humanistic values, theories and practices in social work, which
usually are stated as fundamental and essential in different
programs, strategies and policies but less present, in fact, in the
specialized literature, in the faculties' curricula, or in the practice
of the professionals and services. To this end, the project is
designed as a theoretical, axiological and methodological
framework, a heuristical laboratory, a philosophical, scientific
and professional forum where can be set what might be called the
theory, axiology and methodology of humanistic social work. The
project’s concept starts from the idea that humanistic social work
is not, however, a distinctive form of social work/ welfare but
rather an ontology/ epistemology, that generates a reaffirmation/
restatement of the fundamental/ constitutional humanistic values
of social work, incorporating, in the same time, in a (relative) new
coherent and unitary theory, all what penetrated in social work in
the last decades from humanistic psychology and psychotherapy,
microsociology and humanistic sociology, human rights
philosophy/ movement, and, especially, what was established as
humanistic method in the contemporary social work practice and
literature.
O istorie mondiala a comunismului. Incercare de investigatie
istorica Thierry Wolton 2019-05-28 Cu o prefață a autorului la
ediția româneascã Traducere de Adina Cobuz, Wilhelm Tauwinkl,
Emanoil Marcu, Vlad Russo, Mariana Piroteală, Marieva-Cătălina
Ionescu, Georgeta-Anca Ionescu și Elena Ciocoiu Carte
recompensată cu Premiul Jan Michalski (Elveția, 2017) și Premiul
Aujourd'hui (Franța, 2018) „Avem dictatura proletariatului, avem
o putere care face uz de teroare.“ – Lenin „Nu s-a ucis la scară
suficient de mare. Noi trebuie să ucidem, şi afirmăm că a ucide
este un lucru bun. – “ׅMao „Comunismul este conștiința vinovată
mondială. Nici o altă ideologie, într-un interval de timp
comparabil, nu a cucerit atât de multe țări, atât de multe minți și
nu a distrus atâtea vieți omenești. Și tocmai omul se află în inima
cărții mele. Nu inventez nimic în această istorie a comunismului,
nu există dialoguri fabricate, toate situațiile despre care vorbesc
sunt atestate, în general sunt cunoscute, nu sunt eu cel dintâi
care le descoperă. Meritul meu, singurul pe care îl am în raport
cu această narațiune, este acela de a fi adus laolaltă sute de
elemente disparate, pentru a vedea lucrurile în ansamblu. Am
vrut să-l iau pe cititor de mână și să-l însoțesc de-a lungul istoriei
dramatice a comunismului. Sper că am reușit; în această carte
există carne și viață.“ – Thierry Wolton „O întreprindere
extraordinară. Thierry Wolton sfâșie vălul care încă acoperă
crimele regimului comunist și sfidează imperativele care-au
împiedicat condamnarea lui chiar din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial.“ – Alain Besançon „Thierry Wolton propune o
manieră inedită de a sublinia «caracterul universal malign» al
ideii comuniste. Volumul 1 al trilogiei, al cărui subiect central
sunt «călăii», arată cum, din URSS și până în Etiopia, fiecare
generație de conducători preia de la precedenta metodele prin
care «constrâng realitatea să se supună canoanelor utopiei», cu
prețul exterminării unor populații întregi. Avem de-a face aici cu
un sfâșietor și întunecat tablou al unei himere din care cu greu
izbutim să ne desprindem.“ – Philosophie Magazine „N-ai cum să
nu te-ntrebi, citind aceste pagini care valorează greutatea lor în
sânge, cum de, în numele fericirii și al libertății, unii oameni au
putut să dea dovadă, și încă în mod sistematic, de o asemenea
cruzime față de alți oameni. După căderea Zidului Berlinului,
după căderea regimurilor comuniste din Europa și implozia
Uniunii Sovietice, ai crede că ne-am eliberat de «spectrul
comunismului». Și totuși, în lipsa unei condamnări internaționale
efective, nici crimele comunismului nu pot fi judecate în
adevărata lor lumină.“ – Le Figaro
Dictionar de Sociologie rurala Ilie Bădescu Dicţionarul de
sociologie rurală este primul volum din cele şase care alcătuiesc
Enciclopedia Rurală. Lucrarea se înscrie în tradiţia deschisă de
Şcoala Sociologică de la Bucureşti şi pentru realizarea sa a
inspiratie-responsabilitate-sociala

colaborat un colectiv de autori din toate centrele universitare ale
ţării: Bucureşti, Cluj, Oradea, Iaşi, Braşov, Craiova. Dicţionarul
este structurat pe patru secţiuni (termeni, personalităţi, curente,
reviste) şi cumulează, pe o întindere de aproximativ 650 de
pagini, un număr de peste 300 de termeni. Lucrarea valorifică
terminologia sociologiei rurale româneşti şi europene precum şi
cea din practica unor instituţii internaţionale şi regionale care
prin natura preocupărilor lor afectează mediul rural. De
asemenea dicţionarul oferă o sistematizare schematică a teoriilor
şi curentelor de referinţă pentru domeniu şi constituie un ghid
util pentru toţi cei interesaţi de practica şi metodologia de
cercetare rurală din sociologie, antropologie şi politici de
dezvoltare.
ACȚIUNE ȘI RAȚIUNE. IN MEMORIAM VALENTIN
MUREȘAN EMILIAN MIHAILOV 2021-01-01 Valentin Mureșan a
fost profesor emerit al Facultății de filosofie, Universitatea din
București, a publicat comentarii extinse pe marginea unor lucrări
fundamentale de Platon, Aristotel, Kant și Mill, precum și studii
de filosofie morală analitică. A fost, de asemenea, numit
Distinguished Research Fellow al Centrului Uehiro pentru Etica
Practică (Universitatea din Oxford).
O vocatie in cercetarea socialului 2011
Instituţii (nu doar) politice editor: Vasile Docea 2002
Legea succesului Napoleon Hill 2020-01-01 Sămânța succesului
a fost sădită în fiecare dintre noi. Numai că pentru a rodi, trebuie
îngrijită corespunzător. Este convingerea lui NAPOLEON HILL,
una dintre figurile fondatoare ale domeniului dezvoltării
personale, care și-a dedicat cariera descătușării potențialului din
oamenii de rând. Cursul de față, pe care l-a scris în 1928 la
îndemnul magnatului Andrew Carnegie, este o fascinantă
călătorie ascendentă spre succes, structurată în cincisprezece
trepte. Fiecare dintre ele este gândită ca o lecție care să îl ajute
pe cititor să se întoarcă spre sine cu sinceritate și să își dezvolte
acele calități și obiceiuri care îl pot conduce spre realizarea
materială și împlinirea personală.
Calitati psihologic-sufletesti ale profesionistului in asistenta
sociala umanista Petru Stefaroi 2014-02-25 This book, ”PsychoSpiritual/Soulful Qualities of the Professional in Humanistic
Social Work” , is part of the HUMANISTIC SOCIAL WORK
Project, which promote Humanistic Social Work as THE THIRD
WAY in theory and practice. At a first glance, social work, as
theory, is dominated by two, relatively opposed, major ways,
forces, orientations, paradigms, namely Traditional/Conventional
Social Work and Critical/Radical Social Work. But, major social,
political and economic events have heavily impacted the
ontological and ideological foundation of Traditional Social Work
(economic crisis), and of Critical Social Work (anti-communist
revolutions). Such, has been greatly affected the policies
/practices of helping the vulnerable groups, individuals and
people in need through welfare state mechanisms and social
solidarity, within the capitalist society, promoted by Traditional
Social Work, and the projects of some radical structural changes,
the aspirations to build a better society, without oppression,
social injustice, inequality, discrimination and poverty, especially
through social and political reforms and progress, promoted by
Critical Social Work. In this context, another orientation, in a
subtle manner, gradually, seems to advance, with increasing
force. It's about the Humanistic Orientation and its logical
expression: Humanistic Social Work - syntagma, philosophy,
theory and methodology that are in process of establishing, and
remains to be seen whether it will get to sit alongside Traditional
Social Work and Radical Social Work, alongside their theories
and methods, and especially if it will imposes, in a coherent way,
in the current practice of the professionals and agencies. *
(English-language readers may find in the book a sufficiently
elaborated presentation of the humanistic social work theory and
methodology, in the section - from Appendix - with the title:
HUMANISTIC SOCIAL WORK: THE THIRD WAY IN SOCIAL
WORK THEORY AND PRACTICE - pp. 338-361) * Primul capitol al
lucrarii - Asistenta sociala umanista - a treia cale in teoria si
practica asistentei sociale - este consacrat prezentarii conceptului
si specificului asistentei sociale umaniste, cu accent pe
principalele sale surse, valori, teorii, practici si metode. Capitolul
al doilea - Personalitatea umana- sfera/dimensiunea ontologicspirituala - prezinta ceea ce s-ar putea numi sursele psihologic2/5
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ontologice ale calitatilor sufletesti ale profesionistului, in
principal sufletul afectiv/social si sufletul spiritual (mistic, ludic,
estetic, moral, intelectual). In capitolul al treilea - Personalitatea
umana si calitatile psihologic-sufletesti ale profesionistului in
asistenta sociala umanista - se ajunge efectiv la continutul
tematicii propusa de titlul cartii, abordandu-se tema calitatilor
psihologic-sufletesti ale profesionistului pornindu-se de la
categoria de personalitate umana a profesionistului, si insistanduse pe necesitatea definirii acesteia in raport de modul umanistspiritual de reprezentare a clientului. In capitolul al patrulea Calitati psihologic-sufletesti si conduite ale profesionistilor in
”sistemul” asistentei sociale umaniste - se incearca o prezentare a
calitatilor psihologic-sufletesti ale asistentului social,
psihologului/psihopedagogului, profesionistului din cadrul
personalului de ingrijire, educatie, terapii de recuperare, ale
asistentului maternal profesionist, angajatului din aparatul de
conducere, functionaresc si de deservire, ale voluntarului,
lucratorului din organizatii neguvernamentale, umanitare.
Capitolul al cincilea - Asistenta sociala umanista a copilului si
familiei. Calitati psihologic-sufletesti si conduite ale
profesionistilor - are rolul de a operationaliza majoritatea tezelor
teoriei si metodologiei asistentei sociale umaniste, afirmate in
lucrare, cu focalizare pe calitatile psihologic-sufletesti ale
profesionistului necesare cu precadere practicienilor care se afla
in contact direct prelungit cu copilul si/sau familia.
Află cum Dov Seidman 2015-09-01 „Lectură obligatorie pentru
oricine vrea să aibă succes în afaceri sau în viața personală.“ –
Jim Skinner, CEO McDonald’s 2004–2012
Corporate Social Responsibility in the Post-Financial Crisis Era
Anastasios Theofilou 2016-12-10 Bringing together normative and
instrumental CSR conceptualizations, practice based examples
and international case studies, this edited volume brings together
important contributions on the conceptualizations of CSR post
financial crisis. Including coverage of a variety of practices in
developing and developed contexts, industry-specific activities,
business ethics and sustainable development issues, Corporate
Social Responsibility in the Post-Financial Crisis brings together a
variety of perspectives to provide knowledge and understanding
across contexts.
Scurtă istorie a României Hitchins Keith 2016-06-14 Acoperind
două mii de ani de istorie, de la cucerirea Daciei de către romani
până în prezent, volumul reputatului istoric Keith Hitchins
schițează evoluția unei națiuni unice, cu tradiții diferite și adesea
contradictorii. Aflată la granița dintre Est și Vest, România s-a
străduit de-a lungul timpului să-și găsească identitatea, oscilând
între două modele de societate: unul guvernat de spiritualitatea
ortodoxă răsăriteană și de agricultură, celălalt de raționalismul,
experimentalismul și capitalismul occidentale. Parcursul
României este analizat prin prisma câtorva etape semnificative
din istoria sa, cu accent pe implicarea țării în politica europeană,
schimbările sociale și economice, renașterile intelectuale și
culturale și relațiile internaționale.
EDUCAȚIA, PRIN LENTILA ECHITĂȚII EMIL PĂUN 2019-01-01
Lucrarea de față este o sursă valoroasă pentru tinerii cercetători
doctoranzi, dar și pentru întregul public, deoarece contribuie la
facilitarea schimbului de experiență între beneficiari.
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode
30112116683241 and Others 2013
Inteligența emoțională în leadership Daniel Goleman >> Cum
ar arăta viaţa noastră, dacă instituţiile în care lucrăm ar fi conduse de lideri care ne inspiră? Cum ar fi şcolile în care învaţă
copiii noştri, dacă profesorii ar pune accent pe dezvoltarea
inteligenţei emoţionale? Şi ce s-ar întâmpla, dacă ne-am folosi cu
inteligenţă emoţiile în familie şi în comunitate? >> În paginile
cărţii de faţă se regăsesc experienţele multor lideri cu o
inteligenţă emoţională deosebită. Din cercetarea acestor cazuri,
au ieşit la iveală răspunsuri la întrebări vitale privind conducerea
bazată pe inte-ligenţă emoţională. De exemplu, ce resurse le sunt
necesare liderilor, pentru a fi eficienţi? De unde îşi trage forţa
lăuntrică un lider? Cum îi inspiră pe cei din jur? Cum creează un
climat favorabil inventivităţii, performanţei şi relaţiilor
interumane? >> Iar răspunsurile sunt esenţiale, pentru că
dimensiunea emoţională a activităţii de conducere – uneori
invizibilă, alteori ignorată – determină cât de bine vor funcţiona
toate celelalte aspecte organizationale. Altfel spus, acţiunile
inspiratie-responsabilitate-sociala

3/5

liderilor şi stările lor de spirit au un impact covârşitor asupra
celor pe care îi îndrumă. >> Conducerea bazată pe inteligenţă
emoţională inspiră şi stimulează pasiunea şi entuziasmul; de
asemenea, susţine motivaţia şi devotamentul. Cei care şi-au
dezvoltat abilităţile emoţionale au început să se cunoască mai
bine, să manifeste mai multă empatie, să dea dovadă de mai
multă stăpânire de sine şi să beneficieze de relaţii interumane
mai armonioase. În final se dovedeşte că maniera în care
relaţionăm cu noi înşine şi cu ceilalţi, numită de Daniel Goleman
„inteligenţă emoţională“, garantează reuşita în viaţă într-o
măsură mai mare decât acumularea de titluri şi diplome.
www.danielgoleman.info
Accounting and Accountability Rob Gray 1996 The underlying
theme of Accounting and Accountability remains the role of
corporate social and environmental reporting in meeting the
demands for greater corporate social responsibility and
accountability. However, transformations in the social climate
coupled with developments in critical accounting theory have
necessitated a substantial change in content. In advocating
corporate social reporting as a practical and ethical alternative to
conventional accounting practice, the text presents a stimulating
and candid perspective on the changes and challenges within.
Accounting and Accountability is written for practitioners,
academics, researchers and students of financial accounting and
reporting, accounting theory and accounting ethics.
Umor de Hurubă
Corporate Social Entrepreneurship Christine A. Hemingway
2013-05-23 Business ethics teaching appears to have had little
impact, particularly in the light of continued malpractice and
misdemeanour in the form of financial scandals, environmental
disasters and adverse consequences for communities. This timely
book directly addresses a central question: is it that the existence
of an ethical or an unethical climate influences behaviour, or,
does the presence or absence of a moral character and personal
values have the greatest influence on behaviour at work?
Hemingway proposes four modes of individual moral commitment
to corporate social responsibility (CSR) and sustainability: the
Active Corporate Social Entrepreneur, the Concealed Corporate
Social Entrepreneur, the Conformist and the Disassociated.
Hemingway posits that the Conformists represent the majority of
people in organisations, adhering to the prevailing ethical
climate, whatever that might be. However, it is the discovery of
the corporate social entrepreneur which offers students and
scholars a critical, alternative and optimistic perspective for the
future of ethical business.
Convertirea în contextul noilor mişcări religioase: spălarea
creierului, manipulare, influenţă socială Constantin Iulian
Damian 2014-12-08 Aşa cum se ştie, începând cu anii ’60 ai
secolului trecut, în Europa Occidentală, iar mai apoi cu anii ’90,
în Europa Răsăriteană, au pătruns şi proliferat tot felul de grupări
neoreligioase, al căror mesaj, pe fondul unei secularizări tot mai
accentuate a lumii creştine, a avut un impact deosebit în special
în rândul tinerilor. La dezvoltarea şi răspândirea acestora au
contribuit numeroase cauze, particulare sau generale, dar şi
recursul noilor mişcări religioase la diverse strategii, metode şi
mijloace mai mult sau mai puţin convenţionale. În acest context,
s-a vorbit şi s-a scris relativ mult despre tehnici de „manipulare
mintală”, „spălarea creierului” sau „programare sectară” folosite
de aceste grupări pentru a-şi procura şi păstra adepţii. La fel de
mult s-a vorbit şi s-a scris despre lipsa de ştiinţificitate a unor
asemenea supoziţii. Prin urmare, nu este deloc surprinzător
faptul că unii analişti le-au plasat undeva între mit şi realitate,
unele ţinând de sfera fabulaţiei, altele confirmate ştiinţific. (Prof.
dr. pr. Nicolae Achimescu)
Cases and Materials on International Law David John Harris 2004
This text draws together in one volume an exhaustive selection of
cases, materials and background information on public
international law, supplemented by expert commentary and
analysis. This sixth edition has been completely revised to
incorporate major developments in the subject, including the
expansion of human rights issues.
The Internet Literacy Handbook Betsy Burdick 2006-01-01 Over
the past decade, Internet technology, now merging into that of
mobile technology, has transformed the multiple facets of life in
society across the world, changing work and leisure patterns, and
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placing greater demands on us as active, democratic citizens. The
Internet literacy handbook, intended for parents, teachers and
young people throughout Europe, is a guide to exploiting to the
fullest this complex network of information and communication.
The handbook is comprised of 21 fact sheets, each covering a
particular topic on Internet use, from searching for information to
setting up blogs through to e-shopping and e-citizenship. These
fact sheets offer teachers and parents sufficient technical knowhow to allow them to share young people's and children's voyages
through communication technology. They highlight ethical and
safety considerations, give insight into added value in education,
provide ideas for constructive activities in class or at home, share
best practice in Internet use, and provide a wealth of definitions
and links to sites that give practical examples and further indepth information.
The Psychopath Test Jon Ronson 2011-06-03 What if society
wasn't fundamentally rational, but was motivated by insanity?
This thought sets Jon Ronson on an utterly compelling adventure
into the world of madness. Along the way, Jon meets psychopaths,
those whose lives have been touched by madness and those
whose job it is to diagnose it, including the influential
psychologist who developed the Psychopath Test, from whom Jon
learns the art of psychopath-spotting. A skill which seemingly
reveals that madness could indeed be at the heart of everything .
. . Combining Jon Ronson's trademark humour, charm and
investigative incision, The Psychopath Test is both entertaining
and honest, unearthing dangerous truths and asking serious
questions about how we define normality in a world where we are
increasingly judged by our maddest edges.
Transilvania 1986
Poppy's Garden Holly Webb 2014-10-02 There's a competition at
school to come up with the best design for a section of the
playground. Poppy's design is beautiful, bur will she be able to
prove that she hasn't cheated? The third fab book in a new series
about four friends who want to make the world a better place,
from best-selling author Holly Webb. There's a competition at
school to come up with the best design for a section of the
playground. Poppy's design is beautiful, bur will she be able to
prove that she hasn't cheated? The third fab book in a new series
about four friends who want to make the world a better place,
from best-selling author Holly Webb.
FILOSOFIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ : Fundamente, modele
şi surse filosofice pentru o asistenţă socială umanistă
2017-08-09 Nu se poate concepe nici teoria sau axiologia, nici
metodologia sau practica ASISTENTEI SOCIALE, cu toate
aspectele, acceptiunile sau orientarile ei, traditionala, critica,
umanista etc., fara a se raporta sau a se face apel la terminologia
sau TEORIA FILOSOFICA. Este, astfel, necesara dar si foarte
utila, binevenita definirea, incadrarea, fundamentarea si din
perspectiva filosofica a fenomenului ori conceptului general de
asistenta sociala, precum si a unor aspecte, teme subsumate sau
adiacente precum ”ratiunea” si misiunea acesteia, specificul
teoriei, origini, surse, modele, categoriile, valorile, orientarile,
metodele si practicile specifice din asistenta sociala, ”sistemul”
asistentei sociale etc. Se aduc astfel in prim-plan si aspecte
precum sub-domeniile de la care se alimenteaza filosofic, teoretic
si metodologic, in principal filosofia omului si fiintei (umane)/
persoanei, prin atribute precum libertate, responsabilitate,
autodeterminare, demnitate, fericire, creativitate, unicitate etc.,
dar si principalele stiinte sociale puternic legate de filosofie
precum psihologia, sociologia, istoria, pedagogia etc. O sarcina
importanta pare a fi, asadar, aceea de a identifica si defini din
punct de vedere ideologic/ideatic-teleologic si axiologic o
problematica filosofica centrala : necesitatea, misiunea si obiectul
practicii in domeniul asistentei sociale. Din acest punct de vedere
esentiala este reprezentarea problemei sociale si ca problema
umana, existentiala; vulnerabilitatea, rezilienta, situatia de risc,
situatia de dificultate definite asadar, in principal, ca probleme
umane sau socio-umane si nu doar pur “sociale”. Obiect al
evaluarii si interventiei fiind, in aceasta ordine de idei, si
suferinta, trauma, nefericirea, neimplinirea personala, esecul,
problemele existentiale, dramele personale si colective,
pierderea, durerea, separarea, dezradacinarea, neadaptarea,
singuratatea, dezumanizarea prin degradare spirituala si morala,
dezumanizarea prin tehnologie, nedezvoltarea psihologicinspiratie-responsabilitate-sociala

personala, umana, socioumana si comunitara etc. Aici intervine si
devine crucial aportul, in consecinta, al filosofiei de orientare
asumat umanista, al FILOSOFIEI UMANISTE, cu cele doua mari
directii, orientari ale ei : fenomenologic-existentiala si spiritualculturala, fundamentand teoretic-axiologic ceea ce se afirma si
impune tot mai mult in domeniu ca ASISTENTA SOCIALA
UMANISTA. *** In ceea ce priveste designul general, tematica,
continutul si bibliografia acestei carti, acestea sunt realizate
astfel incat sa fie utile atat comunitatii academice, studentilor,
profesorilor si cercetatorilor din domeniile filosofie, asistenta
sociala, psihologie, sociologie, cat si comunitatii profesionale :
asistenti sociali, psihologi, terapeuti, educatori, ingrijitori,
asistenti maternali, asistenti personali, voluntari, cadre medicale,
juristi, economisti, manageri etc.
The Essence of Research Methodology Jan Jonker 2010-03-10
Methodology is the ?eld which is indisputably complex. In the
academic world, it is often said to be important, yet in everyday
academic practice, it is not always treated accordingly. In
teaching, methodology is often a mandatory course. Usually, it
consists of learning how to adopt several common approaches
when doing research, and how to conceive a research design
(often leading to a survey). This usually leads to collecting data
on a modest scale and – when the opportunity arises – analysing
the data with the help of some statistics. Ask the students of their
opinion at the end of such a course and they tend to heave a deep
sigh of relief and say, “I have got through it. ” Then their real
courses start again, in which methodology often does not play a
role at all. We are of the opinion that writing-off methodology in
this way is a real pity. It ignores the valuable role that
methodology should play in academic teaching as a whole. Here,
methodology is presented as a form of thinking and acting that,
while obviously entailing research work, can also include the
design and change of organisations. This broad approach has
been purposefully chosen, as it is almost obvious from research
and graduation projects that the students do not really have a
clue what methodology involves and, therefore, wasting their
time by producing work that has a little quality.
The Handbook of Communication and Corporate Social
Responsibility Øyvind Ihlen 2011-08-24 This book represents the
definitive research collection for corporate social responsibility
communication, offering cross-disciplinary and international
perspectives from the top scholars in the field. Addresses a gap in
the existing CSR literature Demonstrates the relevance of
effective CSR communication for the management of
organizations The 28 contributions come from top scholars in
public relations, organizational communication, reputation
management, marketing and management
Orientări ideologice actuale Anton Carpinschi 1991
Tribuna economică 2005
Employer Branding 100% Doru Șupeală 2021-10-01 O carte
despre branding pe care orice conducător de organizație ar trebui
să o citească și să o aplice. Îți recomand să iei două exemplare.
Unul pentru tine și altul ca să-l uiți în biroul șefului, la o ședință.
Că dacă i-l faci cadou, o să creadă că el e exemplul negativ. Dar
dacă îl găsește și aplică ce învață din carte, merită investiția! –
Lucian Mîndruță, jurnalist, scriitor, influencer Există un scop
suprem care îl ghidează pe Doru, și anume trezirea publicului la
un nou nivel de conștiință și educație. Cartea este ca o păpușă
Matrioșka în care descoperi pas cu pas elementele Mixului de
Marketing perfect pentru Employer Branding. – Lect. univ. dr.
Aurelian Sofică, prodecan al Facultății de Business UBB Cluj
Tranzacția muncă–bani nu mai e suficientă. Ca să lucrezi cu
oameni buni, trebuie să fii un om bun, iar compania ta trebuie să
fie și ea bună. Bună pe bune! Cu angajații, cu comunitatea, cu
mediul, cu clienții. – Dragoș Pătraru, jurnalist, scriitor, lider de
opinie Dacă ești antreprenor, manager, lider de echipă ori
organizație sau lucrezi în Resurse Umane, Marketing sau
Comunicare sau pur și simplu ești curios din fire, această carte
este scrisă pentru tine. Deschide-o de câte ori ai nevoie să
înțelegi cum le poți oferi oamenilor bucuria de a lucra în
organizația ta și cum le poți obține loialitatea, devotamentul,
implicarea și sprijinul necondiționat. Să îți fie de folos! Doru
Șupeală
So Happy I'm Twenty Nine Funny Birthday J Publishing
2019-09-08 Funny 29th birthday blank lined journal, Perfect
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motivată de intenția de a demitiza abordările-șablon din domeniu.
Demersul său este susținut cu studii de caz centrate pe situația
din România, iar punctele care au iscat controverse academice
sunt tratate într-o manieră critică pe baza unei vaste experiențe
la catedră și în conducerea unor societăți economice. Lucrarea se
adresează profesioniștilor din domeniu, studenților la facultățile
de științe economice și celor interesați de aspectele teoretice mai
puțin tributare manualelor sau schemelor instrumentale
consacrate.
Artă și literatură Nicolae Ceauşescu 1984
Curierul judiciar 1923
Contra punct 1999

alternative to a card gift! Journals are some of the best kind of
presents and gifts because it actually adds value to you and other
people's lifes. You can use this notebook journal for / as a: diary,
planner, goal setting, gratitude journal, creative writing, travels,
notes, your favorite memories, etc. Size is 6 x 9 Inch 120 pages
Blank lined pages journal Matte finish cover
Anti-Strategic Management: teorie și studii de caz Băcanu
Bogdan 2016-06-14 Criza economică din ultimii ani a scos în
evidență o serie de probleme ale managementului strategic
aplicat în interiorul organizațiilor. În Anti-Strategic Management,
autorul pune sub semnul întrebării concepte și teorii ale
managementului strategic și propune o perspectivă diferită,
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