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DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

MASTERAT EUROPEAN ÎN DREPTURILE COPILULUI
Programul masteral se adresează în primul rând absolvenţilor de ştiinţe socio-umane (asistenţă
socială, psihologie, pedagogie, sociologie, drept, teologie), dar şi cadrelor didactice și celorlalți
profesioniști care interacţionează direct cu un copil. Parcurgerea programului urmează să echipeze
absolvenţii cu un set de cunoştinţe şi deprinderi absolut necesare pentru înţelegerea copilului ca
persoană activă în propriul mediu social și deținătoare de drepturi, precum și a copilăriei din perspectivă
interdisciplinară. În cadrul programului se pune accent pe modalitățile în care Convenţia ONU cu privire
la Drepturile Copilului este implementată în practică și în sistemul de gândire al profesioniștilor și
celorlalți agenți sociali.
Materatul European în Drepturile Copilului se desfășoară sub auspiciile Profesurii Centrului de Politici ale
Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului.
Programul masteral ocupă un loc bine definit pe piaţa formării profesionale, dând posibilitatea absolvenților să
țintească posturi în servicii publice și organizații neguvernamentale active în domeniul drepturilor copiilor din țară și din
străinătate. Un avantaj al studenților e dat de posibilitatea candidaturii la un semestru de masterat la cu Freie Universität
Berlin, cu posibilitatea elaborării dizertației în limba engleză și a obținerii unei diplome duble cu această universitate.
De asemenea, masterul conduce la acumularea unui vast arsenal de metode de cercetare creative, inclusiv a metodelor
care îi implică pe copii ca și cercetători și motivează masteranzii să se pregătească pentru continuarea studiilor la un
program doctoral.
Limba de predare: română. In condițiile participării unor studenți internaționali, unele cursuri vor fi predate în limba
engleză.
Condiţii de admitere: media de licenţă (60%) CV şi scrisoare de motivaţie (40%).
Înscrierile se fac la Secretariatul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 128,
cam. 203, Etaj 2, în perioada 18-23 iulie, Luni-Vineri orele 9.00-15.00 și Sâmbătă 9.00-12.00

