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Facultatea implementează în prezent proiecte 
internaţionale de rezonanţă, finanţate de programele 
TEMPUS, INTAS, AUF şi UNICEF, care facilitează 
integrarea studenţilor în spaţiul european, prin tes-
tarea cunoştinţelor teoretice în practică.

În scopul pregătirii viitorilor specialişti, facultatea 
colaborează cu instituţii de învăţământ superior şi 
de cercetare din: 

-   România (Universităţile din Bucureşti, Iaşi, 
Cluj-Napoca, Timişoara, Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii)

-   Marea Britanie (Universitatea din Cumbria, 
Universitatea de Est din Norwich)

-      Franţa (Academia din Grenoble) 
-    Suedia (Institutul Regal de Tehnologie KTH, 

Universitatea din Stokholm)
-     Italia (Universitatea Catholică del Sacro Core 

din Milan, Universitatea din Aquila)
-     Germania (Universitatea de Ştiinţe Aplicate din 

Merseburg, Universitatea Liberă din Berlin, Institu-
tul European de Asistenţă Socială).

Cehia (Universitatea Carol din Praga)

Perspective de afirmare și 
colaborare europeană

                   INFORMAŢII UTILE:

- limbile de instruire: română şi rusă;
- studierea aprofundată a limbilor engleză,               
franceză, germană;
- studii în bază de buget şi contra plată;
- posibilităţi de cazare în cămin.



     Absolvenţii Facultăţii Sociologie şi Asistenţă 
Socială îşi pot continua studiile la Masterat şi Doc-
torat.
Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială propune 
următoarele programe de master iniţiate în cadrul 
proiectelor europene:
-    Politici sociale centrate pe familie;
-    Managementul serviciilor sociale;
-    Sondaje de opinie, marketing și publicitate;
-    Metodologia cercetării sociale;
-    Studii ale copilăriei şi drepturile copilului;
-    Administrarea justiţiei în comunitate;
Studiile prin DOCTORAT se realizează la 
specialităţile:
- 541.01 – Teoria şi metodologia sociologiei.
- 541.02 – Structură Socială, Instituţii şi Procese 
Sociale.
- 542.01 – Teoria şi practica Asistenţei Sociale.

             SUPORT SUPLIMENTAR  OFERIT DE 
                                     FACULTATE?

-   Oportunităţi de mobilitate academică în instituţiile 
de învăţământ european; 
-      Garanţie sporită de asigurare cu locuri de muncă;
-     Reţea de calculatoare, ce include 4 săli de instru-
ire, cu acces la Internet;
-    Acces Wi-Fi la Internet în spaţiul facultăţii;
-     Săli de conferinţă dotate cu tehnică performantă;
-   Centre: Centrul Republican de Resurse pentru; 
Asistenţă Socială, Centrul de Excelenţă, Centrul de 
Cercetări Sociologice, Centrul de Învăţare şi Pre-
dare;
-     Bibliotecă specializată, bibliotecă electronică;
-     Cămin în preajma facultăţii;
-     Sală sportivă.

    Pentru că vei cunoaşte problemele oamenilor care 
te înconjoară, vei identifica strategii de intervenţie 
specializată, vei promova schimbarea socială, 
respectarea drepturilor omului şi înfăptuirea 
justiţiei sociale. Pentru că asistenţii sociali sunt 
implicaţi în soluţionarea multiplelor probleme 
ce ţin de familie, de comunitate, de stările con-
flictuale şi de multe alte fenomene ce împiedică 
dezvoltarea individului în albia normalităţii. 
Pentru că doar la facultate se realizează pregătirea 
asistenţilor sociali în baza specializărilor: „Asistenţa 
socială a familiei şi copilului în situaţii de risc” 
şi „Asistenţa socială a persoanelor vârstnice” la 
secţiile cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă. 

    Absolvenţii specialităţii Asistenţă socială obţin titlul 
Licenţiat în Asistenţă socială cu calificarea în Asistenţă 
socială

               Unde poţi activa după absolvire?
 
•    Sistemul de stat al asistenţei sociale din Moldova:
-    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei: Direcţiile de Politici de Asistenţă Socială, de 
Asigurări Sociale, de Protecţie a Familiei şi 
Drepturilor Copilului etc.;
-         Ministerul Sănătăţii: maternităţi, spitale etc.;
-          Ministerul Educaţiei: Direcţia analiză, monitor-
izare şi evaluare a politicilor, instituţiile de învăţământ 
preuniversitar şi universitar, Servicii Comunicare şi 
relaţii cu publicul;
-        Ministerul Tineretului şi Sportului; 
-          Ministerul Justiţiei: Departamente de Executare, 
Birouri de Probaţiune;
-    Ministerul Afacerilor Interne: Centrul pentru 
combaterea traficului de persoane, penitenciare;
-     Biroul Migraţie şi Azil;
-     Administraţia Publică Locală: Secţiile raionale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Direcţiile de 
protecţie a drepturilor copilului, Casele Teritoriale de 
Asigurări Sociale etc.
•   Sistemul organizaţiilor neguvernamentale naţionale 
şi inetrnaţionale, care oferă servicii sociale: UNICEF, 
Every Child, Salvaţi Copii Moldova, ICNUR, OIM 
etc.

De ce ASISTENȚA 
SOCIALĂ?

Unde îți poți continua 
studiile ?

                 Unde poţi activa după absolvire?

-   Centrele de cercetări sociologice OPINIA, IMAS, 
CBS-AXA, CIVIS, SOCIOPOLIS, CCS;

- Departamente de marketing, departamente de 
publicitate, întreprinderi economice şi comerciale 
etc.

-        Biroul Naţional de Statistică, direcţiile (secţiile) 
pentru statistică municipale şi raionale;

-    Ministerul Educaţiei: instituţii de învăţământ 
superior, colegial, liceal şi mediu;

-      Ministerul Tineretului şi Sportului;
-  Ministerul Afacerilor Interne: servicii de 

statistică, personal, evidenţă, secţii de poliţie;   
-       Biroul Relaţii Interetnice; 
-       Academia de Ştiinţe a Moldovei; 
-       Organizații neguvernamentale, şi altele.

 Pentru că vei înţelege lumea din jur, cum 
relaţionează oamenii, cum se construiesc instituţiile 
şi organizaţiile, ce se întâmplă în viaţa politică, cum 
funcţionează societatea în general. Pentru că îţi 
oferă posibilitatea să experimentezi, să cercetezi, să 
observi, să comunici şi să cunoşti oameni ca şi tine, 
să aplici cunoştinţele acumulate în diverse domenii: 
marketing, publicitate, mass-media, management, 
comunicare politică etc. 

Absolvenţii obţin titlul Licenţiat în ştiinţe sociale 
cu calificarea în Sociologie.

De ce SOCIOLOGIE?


