Asistenţa Socială în Spaţiul Justiţiei.
Probaţiune şi Mediere
Vieţile noastre sunt ca mersul
Soarelui pe cer. Chiar şi in cel
mai întunecat punct stăruie
promisiunea luminii care vine.
(Editorial, ziarul The Times, 24
Dec., 1984)

Master - 4 semestre
Admiterea:
Pentru 2015-2016, sunt aprobate
16 locuri bugetate şi 34 locuri cu taxa

Criterii de selecţie a candidaţilor:

 Media de licenţă (60%)
 CV + scrisoare de motivaţie (40%)

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128
Cluj-Napoca 400604
Tel./Fax: 0264-424674
E-mail: admitere@socasis.ubbcluj.ro
http://socasis.ubbcluj.ro

ASISTENŢA SOCIALĂ
ÎN SPAŢIUL JUSTIŢIEI.
PROBAŢIUNE ŞI MEDIERE

Dosarul de înscriere pentru admitere:

-Fișă de înscriere
- Diplomă de BAC în original
-Diploma de licenţă şi foaie matricolă in
original; pt. absolvenţii din 2014 numai
adeverinţă de licenţă
-Certificat de naștere(copie legalizată)
- Carte de identitate – copie xerox
-Certificat de competenţă lingvistică –
copie xerox
-CV şi scrisoare de motivaţie (1-3 pag.)
tipărită şi electronic
Perioada de înscriere: 15-18.07.2015
Anunţarea rezultatelor: 23 iulie 2015
Confirmarea locului : 23-28 iulie 2015
Dacă rămân locuri libere se vor face
Toate imaginile acestui pliant
reproduc picturi realizate
de către deţinuţi din
Penitenciarul de maximă securitate
de la Gherla.

înscrieri între 7-10 septembrie 2015
Contact:
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Tel./Fax: 0264-424674
E-mail: secretariat@socasis.ubbcluj.ro
http://socasis.ubbcluj.ro
GRUP FACE BOOK:
Asistenta sociala in spatiul justitiei. Probatiune si
mediere

Master 4 semestre
Departamentul de Asistenţă Socială
Director: conf. univ. dr. Sorina Poledna

2015-2016

Asistenţa Socială în Spaţiul Justiţiei.
Probaţiune şi Mediere

DESCRIERE


Programul oferă masteranzilor formare
teoretică aprofundată şi pregătire
profesională specifică, în domenii de
intervenţie socială , cercetare și
consultanţă ce vizează siguranţa socială,
reintegrarea socială a infractorilor,
rezolvarea alternativă a conflictelor prin
mediere.



Programul urmărește prin oferta sa
educaţională
valorificarea
complementară a tuturor perspectivelor
(asistenţă socială, psihologie, sociologie,
drept) care concura la construirea
specializării în această arie problematică
complexă cum este infracţionalitatea și
reacţia socială faţă de victimă, infractor
și infracţiune.



Programul propune prin modulele de
specializare, dezvoltarea competenţelor
(cunoștinţe, deprinderi valori) în acord
cu cele mai bune practici și rezultate din
cercetari de actualitate, din ariile
profesionale vizate : asistenţa socială,
probaţiune
și
mediere.

Programul masteral este unul profesional
și interdisciplinar.
Se adresează in principal, absolvenţilor
de
asistenţă
socială,
psihologie,
sociologie si drept, dar nu exclusiv.
Asigura formarea și dezvoltarea
competenţelor
necesare
pentru
urmatoarele rute profesionale :
 Asistența socială a persoanelor adulte
private de libertate
 Asistența socială a minorilor privați de
libertate
 Asistența socială a familiilor persoanelor
sancționate penal
 Asistența socială a ex-deținuților
 Probațiune (supravegherea si asistarea
psihosocială a persoanelor care au săvârșit
infracțiuni și au primit o pedeapsă
neprivativă de libertate, in comunitate)
 Asistența și consilierea victimelor
infracțiunilor
 Mediere (medierea în familie și medierea
victimă- infractor)
 Consultanță
pentru
designul
și
implementarea programelor de cercetare a
infracționalității
 Consultanță pentru construirea și
derularea programelor de asistare
psihosocială (a infractorilor, victimelor,
și/sau familiilor acestora).

DISCIPLINE DE STUDIU
Modele de bună practică :
Art terapia şi comunităţi terapeutice
Drept penal si procesual
Comportament adictiv și infracţionalitate
Asistarea infractorilor cu probleme
de sănătate mintală
Medierea: teorii si practici
Comunicare și mediere
Strategii inclusive si
metode de intervenţie reabilitative
Procesul medierii și tipuri de mediere
(medierea in familie și medierea victima infractor)
Perspectiva cursului vieţii și analiza
evenimentelor (de viaţă)
Designul si implementarea programelor si
proiectelor de cercetare si intervenţie
psihosocială

MODULE DE SPECIALIZARE:
1. Abordări restaurativ –
reabilitative
2. Medierea

STAGII DE PRACTICĂ SEMESTRIALE:
Unităţi penitenciare pentru minori;
Centre de reeducare pentru minori ;
Unităţi penitenciare pentru adulţi ;
Servicii de probaţiune ;
Ong-uri acreditate pentru a derula
programe de asistare pentru victimele
infracţiunilor și autorii infracţiunilor;
ONG cu personal acreditat pentru
desfășurarea de activităţi/servicii de
mediere.

