Înscrieri:
Etapa I: 1524 iulie 2015
Etapa II: 916 septembrie 2015
Notã: În etapa a IIa se vor organiza înscrieri doar dacã în etapa I
nu se completeazã locurile disponibile.

35 de locuri
cu scutire integralã sau parþialã de taxã
· 12 locuri fãrã taxã (bugetate)
· 8 Burse Areopagus integrale (acoperind întreaga taxã de studiu)
· 15 Burse Areopagus parþiale (acoperind 50% din taxa de studiu)

Cerinþe înscriere: candidaþii trebuie sã fie
absolvenþi de ciclul I studii universitare (licenþã),
indiferent de profilul studiilor absolvite.
Admitere: nota de admitere constã 50% în media
examenului de licență și 50% în media anilor de
studiu.
Misiunea ºi obiectivele programului
· Formarea de profesioniºti capabili sã ofere asistenþã
socialã ºi spiritualã întrun mod integrativ
· Dezvoltarea de competenþe profesionale în domeniile
asistenþã socialã, teologie ºi consiliere
· Studierea nevoilor ºi sensibilitãþilor spirituale ale
beneficiarilor de servicii sociale.

MASTERAT
ASISTENÞÃ
SOCIALÃ ªI
SPIRITUALITATE
Practica asistenþei sociale centratã pe valori
·
·
·
·
·
·
·
·

Disciplinele studiate includ:
Asistenþa socialã a familiei
Psihologie socialã ºi spiritualã aplicatã
Comunicare și managementul conflictelor
Protecþia drepturilor copilului în România
Consiliere socialã ºi spiritualã
Teologie socialã
Sociologia religiei
Valori religioase ºi profesionale

Taxe
· Taxa de înscriere: 100 RON
· Taxa de confirmare: 150 RON
· Taxa de studiu: 3.500 lei / an  plãtibilã în rate. Prima ratã (700
lei) se achitã odatã cu confirmarea locului (urmând ca aceia care
beneficiazã de bursã integralã sã îºi poatã recupera aceastã sumã
de la Centrul Areopagus).

Activitatea didacticã
· Cu precãdere în zilele de vineri dupãmasã ºi sâmbãtã
dimineaþã
· Posibilitãþi de stagii de studiu în strãinãtate (prin
programul Erasmus+)
Corpul didactic
· Titulari ai Departamentului de Asistenþã Socialã al UVT
· Specialiºti de prestigiu de la alte universitãþi din þarã ºi
strãinãtate (SUA, UK, Germania)
Posibilitãþi de angajare
Datoritã caracterului interdisciplinar al programului,
absolvenþii vor beneficia de o gamã deosebit de largã de
posibilitãþi de încadrare în muncã  atât în instituþii de stat
(primãrii, ºcoli, penitenciare), cât ºi în ONGuri sau
instituþii religioase.

Informaþii suplimentare ºi actualizate pe www.valori.socio.uvt.ro sau la 0722605511

