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 generează incluziune socială şi dezvoltare locală 
  reprezintă o măsură integrată de prevenţie  

şi intervenţie socială 
 

  contribuie la consolidarea coeziunii economice şi sociale, 
ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea serviciilor sociale  



Master “Asistenţă Socială şi Economie Socială” 
Multidisciplinaritate 
 Economie social  

 Asistenţ ăsocial  

 Politici sociale 

 Sociologie 

 Ştiinţeăjuridice 

 Marketing 

 Management 

 Contabilitate 

Master “Asistenţă Socială şi Economie Socială” 
Ofertă de formare 
 Cunoştinţe despre economie 
socială şi servicii de asistenţă 
socială   
 Cunoştinţe de management 
financiar, contabilitate şi analiza 
costurilor  
 Dezvoltarea capacităţii de 
analiză a problemelor şi politicilor 
sociale  
 Competenţe în utilizarea 
metodelor avansate de cercetare  
 Pregătire în implementarea şi 
eva luar ea  pr ogra m elo r  ş i  
serviciilor sociale  

 Competenţe de muncă în 
proiecte interculturale  
 Oportunităţi de interacţiune 
cu modele de bună practică în 
domeniul economiei sociale din 
ţară şi străinătate  
 Dezvoltarea de competenţe 
profesionale necesare şi utile 
activităţii  în regim independent  
 Spaţii de învăţământ şi 
cercetare în laboratoare amenajate 
şi echipate  
 Stagiu la instituţii partenere 
din U.E. 

CERTIFICAT EURODIR  

Certificatădeămanagerădeăinstituţieăsocial   

recunoscut de Comisia Europeană 

Master “Asistenţă Socială şi Economie Socială” 
Adresabilitate 

Se adresează absolvenţilor de asistenţă socială, ştiinţe economice, 
ştiinţe juridice şi specialiştilor din domeniul serviciilor sociale. 



Desenează-ţi viitorul având 
conştiinţa rolului tău ca agent de 
schimbare în viaţa ta şi a 
comunităţii din care faci parte! 
 

Economiaăsocial ăcontribuieăla: 
 dezvoltarea comunităţilor locale  
 crearea de locuri de muncă 

 implicarea persoanelor vulnerabile în activităţi cu 
caracter social şi/sau activităţi economice  

 
CUM?  
prin următoarele activităţi: 
a) producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau 

execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea 
comunităţii sau a membrilor acesteia 

b) promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot 
genera sau asigura locuri de muncă pentru 
încadrarea persoanelor vulnerabile 

c) dezvoltarea unor programe de formare profesională 
dedicate persoanelor din grupul vulnerabil 

d) dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea 
capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor 
din grupul vulnerabil 

 

Dacă ... 
  eşti preocupat/ă de binele persoanelor din jur şi 
în special a celor aflate în dificultate 

   vrei să determini o schimbare şi ştii cum sau eşti 
în căutarea unei idei în acest sens 
 

... economia socială este alegerea potrivită. 



Email admitere@socasis.ubbcluj.ro 

Site http://socasis.ubbcluj.ro 

Facebook www.facebook.com/MASTER.ASES 

Telefon/Fax 0264 424 674 

 0264 419 958 
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Num rădeălocuri 

18—23 iulie 2016 
Perioad ădeăînscriere 

Comunicarea rezultatelor 
26 iulie 2016 

Locuri bugetate: 17 
Locuri cu taxă: 33 

 University of Applied 
Sciences, FH Campus Wien 
(Austria) 

 University of Applied 
Sciences, Munchen (Germania) 

 IRTS Poitiers (Franţa) 

 Universitatea Debrecen 
(Ungaria) 

 Universitatea Ostrava (Cehia) 
 University of Applied 
Sciences, Lucern (Elveţia) 

 Universitatea Katowice
(Polonia) 

Master “Asistenţă Socială şi Economie Socială” 
Parteneri 


