Înscrieri:

l 6-15 septembrie 2021
l Înscrierile se fac online, dar candidații pot beneficia de sprijin cu

înscrierea, la sediul UVT

Locuri subvenționate și fără taxă,
disponibile celor înscriși
în septembrie 2021
l Pentru anul I de studiu: Burse Areopagus, în valoare de 2000 lei (50% din

taxa anuală de studiu) pentru primii 10 studenți, în ordinea mediilor de
admitere
l Pentru anul II de studiu: 16 locuri fără taxă (bugetate) și 10 subvenții de
2000 lei prin Centrul Areopagus pentru studenții în regim cu taxă

Cerințe înscriere: candidaţii trebuie să fie
absolvenţi de ciclul I studii universitare
. (licenţă),
indiferent de profilul studiilor absolvite
Admitere:
Media examenului de licență reprezintă 100%
din media de admitere
Misiunea și obiectivele programului
l Formarea de profesioniști capabili să ofere asistenţă
socială și spirituală întrun mod integrativ
l Dezvoltarea de competenţe profesionale în domeniile
asistenţă socială, teologie și consiliere
l Studierea nevoilor și sensibilităţilor spirituale ale
beneficiarilor de servicii sociale.

MASTERAT

ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ȘI
SPIRITUALITATE

Practica asistenţei sociale centrată pe valori

Disciplinele studiate includ:
l
l
l Comunicare și managementul conflictelor
l
l
l
l
l

Taxe
l Taxa de înscriere: 150 RON
l Taxa de confirmare: 150 RON
l Taxa de studiu (4000 de lei /an, plătibilă în 3 rate). 30% din valoarea

taxei se va achita până la data de 24.09.2021

Activitatea didactică
n

Cu precădere sâmbătă

n

Posibilităţi de stagii de studiu în străinătate (prin
programul Erasmus+)

Corpul didactic
n Titulari ai Departamentului de Asistenţă Socială al UVT
n Specialiști de prestigiu de la alte universităţi din ţară și
străinătate (SUA, UK, Germania)
Posibilităţi de angajare
Datorită caracterului interdisciplinar al programului,
absolvenţii vor beneficia de o gamă deosebit de largă de
posibilităţi de încadrare în muncă, atât în instituţii de stat
(primării, școli, penitenciare), cât și în ONGuri sau
instituţii religioase.

Informaţii suplimentare și actualizate pe www.valori.areopagus.ro sau la 0723-695058

