
                                                                             

  

  

  

  

  

  

  
 Master multidisciplinar  

se adresează absolvenţilor de asistenţă socială, sociologie, administraţie publică,  

ştiinţe economice, ştiinţe juridice şi specialiştilor din domeniul serviciilor sociale 
  

De ce această specializare? 

Pentru că economia socială este o viziune modernă asupra protecţiei sociale şi reprezintă o măsură integrată de prevenţie şi 

intervenţie socială care generează incluziune socială şi dezvoltare locală, creşterea coeziunii economice şi sociale, dezvoltarea 

serviciilor sociale şi ocuparea forţei de muncă.  

 

Perioada de înscriere: 18 – 23 iulie 2016 
Criterii de selecţie: Media de licenţă (60% din nota finală) & Scrisoare de motivaţie şi CV (40% din nota finală) 

-  17 locuri bugetate & 33  locuri cu taxă - 

 

Vă oferim: 

 

Calificări: 
Manager de întreprindere de economie socială, Antreprenor în economia socială,  

Cercetător de dezvoltare comunitară, Specialist în angajarea asistată, Manager de proiect,  
Consilier dezvoltare locală şi regională,  Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene,  

Expert în parteneriat public-privat, Director departament cercetare-dezvoltare, Director de program, Evaluator proiecte, 
Consiliere şi orientare în carieră, Cercetător în asistenţă socială, 

Manager instituţii sociale  (certificat EURODIR)     
 

 

 Cunoştinţe despre economia socială şi serviciile sociale 

 Cunoştinţe de management financiar, contabilitate şi analiza 

costurilor 

 Dezvoltarea capacităţii de analiză a problemelor şi politicilor 

sociale 

 Competenţe în utilizarea metodelor avansate de cercetare 

 Competenţe de muncă în proiecte interculturale 

 Pregătire în implementarea şi evaluarea programelor şi  serviciilor 

sociale 

 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 echipate 

Stagiu şi schimb de experienţă  în instituţii partenere din UE 

MASTER 
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2016 – 2018 

PARTENERI EUROPENI:  
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) 
 

 

CONTACT: 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
Adresă B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128, 400604, Cluj-Napoca 
Telefon/fax 0264 424 674, 0766-454052 
Site http://socasis.ubbcluj.ro 
Email 
Detalii: 

admitere@socasis.ubbcluj.ro 
facebook.com/MASTER.ASES 

Director de program: conf. univ. dr. Adina REBELEANU 
                                                (contact: adina.rebeleanu@socasis.ubbcluj.ro)  

https://www.facebook.com/MASTER.ASES

