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Misiunea programului de studii Servicii de asistență socială, din domeniul de
masterat asistență socială
Programul de studii de master Servicii de asistență socială, face parte din domeniul de studii
universitare de masterat în asistență socială și are misiunea de a pregăti specialiști in domeniul Asistență
socială, aferent domeniului fundamental: Științe sociale. Acesta vine să completeze programul de studii de
licență Asistentă socială.

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII
Programul de studii masterale Servicii de asistență socială, ca parte integrantă a ofertei educaționale
a Facultății de Stiințe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, reprezintă o importantă structură
instituțională de formare a specialiștilor din domeniul asistenței sociale, integrat domeniului fundamental
Științe sociale (nivel 2-sistem Bologna). Acest program este centrat pe formarea specialiștilor, profesioniștilor
recunoscuți în nomenclatorul profesiunilor, a experților în domeniul asistenței sociale, într-un cadru formal
riguros, fundamentat științific și cu înaltă relevanță aplicativă.
Programul de studii masterale Servicii de asistență socială se adresează absolvenților de studii de
licență din domeniul asistență socială, asigurând formarea competențelor de abordare interactivă a
fenomenului social și educațional, de proiectare, organizarea și realizare a activităților specifice domeniului
de studii, având la baza valorile și principiile etice fundamentale ale profesiei.
Misiunea programului de master profesional Servicii de asistență socială vizează formarea și
dezvoltarea competențelor profesionale, dovedite prin capacitatea de a selecta, combina și utiliza adecvat
cunoștințele de specialitate, abilitățile și alte achiziții (valori și atitudini), în vederea proiectării și realizării
intervențiilor în câmpul social, a rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă, de cercetare,
metodologice, evaluative, de comunicare, de identificare și rezolvare a conflictelor, care sunt necesare
specialistului în servicii de asistență socială, în condiții de eficacitate și eficiență.
Programul de studii SAS și-a asumat misiunea de dezvoltare profesională și cercetare științifică integrată
domeniului asistență socială.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII
Obiectivele programului de studii SAS, prin curricula pe care o propune, sunt de specializare în
problematica specifică domeniului, care este abordată în contextul cunoașterii conceptelor legate de instituțiile
Uniunii Europene și înțelegerea aspectelor generate de rolul pe care îl au politicile Uniunii Europene în
dezvoltarea și implementarea modelului social european. Accentul este pus pe procesul de formare și pregătire
în vederea cunoașterii și a înțelegerii sistemului de protecție socială, a politicilor sociale sectoriale în dinamica
lor, prin raportarea la procesul de globalizare. Programul de master prezintă serviciile de asistență socială și
politicile sociale în raport cu analiza problemelor sociale concrete, în vederea facilitării înțelegerii structurii și
funcțiilor sistemului de protecție socială și distribuirea responsabilităților pe axa central-locală.

COMPETENȚELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII
Profesionale:
l. Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare și înregistrare a informațiilor, analiză,
evaluare și intervenții specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de
grup, comunitar și societal, cu scopul înțelegerii și utilizării sistemului valoric specific domeniului
asistenței sociale în activitățile de intervenție realizate;

2. Elaborare, implementare și evaluare a proiectelor, programelor și politicilor de asistență socială pentru
3.
4.
5.

6.

diferite categorii vulnerabile;
Dezvoltarea serviciilor și activităților de prevenire precum și a celor de suport acordate beneficiarilor
sistemului de asistență socială, prin adaptarea la specificul național a unor măsuri/politici realiste și
sustenabile în scopul îmbunătățirii serviciilor sociale și de sănătate;
Consultanță în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele și grupurile sociale excluse sau
aflate în risc de excludere socială (instituții, servicii, prestații), aplicarea consultanței pentru un
management performant în domeniul serviciilor de asistență socială;
Consiliere și alte metode de intervenție specializată acordate în mediul familial sau instituțional
(spitale, școli, penitenciare, centre anti-drog, instituții specializate de asistență socială, etc.) cu
respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale, formularea unor soluții și elaborarea
unor strategii de abordare modernă a situațiilor problematice pentru categoriile de populație aflate în
situație de risc;
Comunicare și relaționare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați, identificarea
nevoilor specifice ale grupurilor țintă și dezvoltarea unei relații durabile cu acestea printr-o analiză și
utilizare eficientă a comunicării și relaționării profesionale cu aceștia.

Transversale:
1. Abordarea obiectivă și argumentată atât teoretic, cât și practic, a unor situații - problemă în vederea
soluționării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale și
executarea responsabilă a sarcinilor profesionale;
2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel
intra- si interorganizațional;
3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă și identificarea resurselor și a
modalităților de dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței
muncii.

4. FINALITĂȚI
Absolvenții programului de studii universitare de master vor accesa ocupații posibile conform
Clasificării Ocupațiilor din România 2019. Conform COR, acestea sunt: Grupa majoră 2 Specialiști în diverse
domenii de activitate, Grupa de bază 2635, Specialisti în asistentă socială și consiliere, Inspector social 263512,
Asistent de cercetare în asistența socială 263511.
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