„Spuneți că e obositor să fii alături
de copii. Aveți dreptate. Și adăugați:
fiindcă trebuie să te cobori la nivelul lor,

Admiterea

să te apleci, să te înclini, să te încovoiezi,

17 locuri buget/33 locuri taxă

să te faci mic. Aici însă greșiți. Nu asta te
obosește cel mai mult, ci faptul că ești
obligat să te ridici la înălțimea

1. Media generală la examenul de licență - 60%

sentimentelor lor, să te întinzi, să te

2. Scrisoare de motivație atașată la CV - include

alungești, să te ridici pe vârfurile
picioarelor. Ca să nu-i rănești”.
Janusz Korczak

pregătirea anterioară și experiența profesională
relevante pentru aria de specializare a
masteratului (cursuri absolvite, voluntariat,
stagii de practică), motivație, planuri de carieră -

MASTERAT EUROPEAN ÎN

40%
Perioada de înscriere: 17-22.07.2017

DREPTURILE COPILULUI

Anunțarea rezultatelor: 25.07.2017

2017-2019

Confirmarea locului: 25-27.07.2017

Dacă rămân locuri neocupate, se vor face
înscrieri între 6-9 septembrie 2017

Contact

Coordonator: Prof. dr. Maria Roth
E-mail: mroth@socasis.ubbcluj.ro
B-dul 21 decembrie 1989, nr. 128, 400604
Cluj-Napoca, Tel./fax.: +40 264 424674
http://socasis.ubbcluj.ro
https://www.facebook.com/FSAS.UBBcluj/

Oferta de studii

Ce înseamnă Masteratul European în
Drepturile Copilului

1. Discipline obligatorii
Drepturile copiilor și societatea

• Un program conceput în cadrul unei rețele

Sociologia copilăriei

de masterat în drepturile copilului care

Dezvoltarea copilului și adolescentului

funcționează la nivel european

Copiii, educația și incluziunea școlară

(ENMCR/CREAN – Children’s Rights

Politici familiale și bunăstarea copilului

European Academic Network)

Istoria familiei și a copilăriei

• Un program de studiu centrat pe

Metode de cercetare cantitative și

abordarea copilului și copilăriei din

calitative

perspectivă interdiciplinară

Practică de specialitate

• Participarea la stagii educaționale de un
semestru prin programul Erasmus+ la

Competențe profesionale

universitățile partenere din cadrul rețelei
• Implicarea în proiecte de cercetare cu și

Capacitatea de a înțelege conceptele și teoriile

despre copii și tineri

care definesc rolul și poziția actuală a copiilor

• Deschiderea unor trasee educaționale

în societate

ulterioare care vizează continuarea

Cunoașterea reperelor legislative naționale,

studiilor la nivel doctoral

europene și internaționale care privesc

• Deschiderea unor trasee profesionale

drepturile copiilor

diverse precum: asistent social, consilier

Capacitatea de a evalua, explica şi

pentru adolescenți în domeniul adicţiilor,

implementa programe de intervenţie la nivel

asistent social cu competență în sănătatea

individual şi comunitar în favoarea asigurării

mintală a copiilor, specialist în evaluarea

drepturilor tuturor copiilor

copiilor și tinerilor cu dizabilităţi,

Utilizarea cunoştinţelor privind drepturile și

instructor - educator pentru activităţi de

nevoile copiilor pentru elaborarea de

resocializare, consilier de reintegrare

programe și politici publice de îmbunătățire a

socială şi supraveghere a copiilor,

calității vieții copiilor

Muncile copiilor

consilier şcolar, pedagog școlar,

Cunoașterea și aplicarea metodelor de

Copiii, infracționalitatea și justiția

mediator școlar, pedagog social,

stimulare a incluziunii sociale a copiilor

Adolescență, sexualitate și educație

cercetător în asistenţa socială,

vulnerabili (cu dizabilități, romi, din familii

sexuală

asistent de cercetare în asistenţa socială,

sărace, din sistemul de protecție a copiilor,

Asistarea copiilor expuși conflictelor

cercetător în sociologie, asistent de cercetare

migranți, din minoritățile sexuale etc.)

familiale

în sociologie

2. Discipline opționale

