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Ai fost vreodată impresionat 
de situaţii precum... 

abandonul de copii, violenţa 
în familie, cazurile de sărăcie 

extremă, dependenţa de 
droguri,  traficul de copii ...?



Ai simțit că ai vrea să îi ajuți?
În general,

 nu poți să treci nepăsător pe lângă 
astfel de situații?
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Dacă răspunsul tău este  DA...

Înseamnă  că poţi fi persoana potrivită pentru 
a practica asistenţa socială
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Ce este asistența socială? 

Un domeniul de activitate
 prin care se acordă suport specializat 

persoanelor, grupurilor sau comunităților 
care se află în  dificultate 

din punct de vedere social...adică nu   
reușesc prin resursele proprii să își asigure 

un mod decent de viață



 Unde vei putea practica profesia de  asistent social?
                          * 
*într-o primărie

(întocmește dosarele pentru ajutoarele financiare)
                                                  *în cadrul DGASPC
       Direcția Generală de Asistență   Socială și Protecție a Copilului

(coordonează și oferă măsuri de protecție a copilului aflat în 
dificultate)                    

                       * în cadrul tribunalului la Serviciul de   Probațiune
(consiliază și supraveghează în comunitate reintegrarea persoanelor   

care au săvârșit fapte penale)                                                               
*Penitenciar 

(desfășoară activități de pregătire a deținutului pentru  momentul 
liberării)
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 Unde vei putea practica profesia de  asistent social?

adăposturile de noapte  pentru vârstnici
( consiliază și acordă suport în vederea reabilitării sociomedicale  a 

vârstnicilor)
* Centrele de consiliere 

(pentru părinți și copii, pentru femeile abuzate )
 * Centrele de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog

(previne consumul de droguri şi  consiliază  persoanele dependente de 
stupefiante)
•ONG-uri

* în cadrul AJOFM ( Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă)
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•  

            Ce mai fac studen ii n afara  cursurilorț î ?

 organizează  concerte caritabile de sărbători

 participă la activități de ecologizare

 Învață să redacteze rapoarte pe diferite teme sociale

 Vizitează instituțiile de asistență socială din județ

 Se înscriu voluntari în cadrul unor fundații sau ong-uri

 Fac sondaje de opinie pe diferite teme

 ......Dar se și distrează în  drumeții sau excursii   

•  



Ce oferă această specializare din 
cadrul Universității aurel Vlaicu?

Ce oportunități există pentru studenții de la Asistență socială?

• cadre universitare tinere și ambițioase
• posibilitatea studenților de a  a-și aprofunda cunoștințele 

în străinătate (Spania, Portugalia, Cipru, Turcia etc)
• burse de merit

• multe activități extrașcolare
• posibilitatea implicării în proiecte
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Dacă  apreciați că acest domeniu vi se potrivește, 

vă așteptăm la 
 UNIVERSITATEA  AUREL VLAICU

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și 
Asistență Socială

                                       Programul de studii
                                           Asistență Socială!
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