
Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială

Denumirea programului de master Managementul serviciilor sociale

Scurtă descriere a programului

Programul de master Managementul serviciilor sociale a fost iniţiat în premieră în Republica
Moldova în cadrul proiectului european Tempus ETF-JP-00471-2008 „Profesionalizarea
invăţământului în asistenţă socială”, în anul 2010.

Programul de master îşi propune formarea specialiştilor calificaţi în domeniul serviciilor sociale,
care să dețină cunoștințe și abilități de a planifica, organiza şi gestiona serviciile sociale, de a
monitoriza şi a evalua activitatea serviciilor în corespundere cu legislaţia în domeniu, de a
dezvolta serviciile sociale prin accesarea de fonduri şi a resurselor comunitare.

Programul este acreditat de către ANACEC în anul 2020.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Absolvenţii pot activa în cadrul:

- Sistemului de stat al Asistenţei Sociale din Moldova:
Ministere: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (direcţiile Protecţie a drepturilor copilului
şi familiilor cu copii, Politici de asistenţă socială a familiilor cu venituri mici, vârstnicilor şi
veteranilor, Politici ocupaţionale şi de reglementare a migraţiei etc.); Ministerul Educaţiei şi
Cercetării (Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Direcţia tineret etc.);
Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru combaterea traficului de persoane, Penitenciare
etc.); Ministerul Justiţiei (Inspectoratul Naţional de Probaţiune, Birourile de probaţiune,
Departamentele de executare, etc.):

Administraţia Publică Centrală şi Locală: Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor
Copilului; Direcţia Generală de Asistenţă Medicală și Socială; stucturilor teritoriale de
asistenţă socială şi protecţie a familiei; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Casele
teritoriale de asigurări sociale; Instituţii rezidenţiale pentru persoanele vârstnice şi cu
dizabilităţi etc.;

- Organizaţiilor Naţionale Neguvernamentale, Fundaţiilor şi Asociaţiilor ofertante de
servicii sociale: Fondul de Investiţii Sociale; Centre de Plasament; Asociaţia Neoumanist;
Centul Casa Mărioarei; Centrul Amicul; Fundaţia Agapedia; ONG Concordia; Centrul Optima;
Fundaţia Caritas Moldova: Misiunea Socială Diaconia; ONG Keyston Moldova; Centrul
Prietenos Tinerilor, ş.a.);

- Sistemului Organizaţiilor Neguvernamentale naţionale şi internaţionale, care activează în
domeniul social: UNICEF, UNFPA, PNUD, Every Child, ICNUR, OIM etc.

Semestrul 1 (30 ECTS)
1. Fundamentele managementului (10 ECTS)
2. Sociologia managementului (5 ECTS)
3. Planificarea şi organizarea serviciilor sociale (10 ECTS)
4. Comunicarea organizaţională şi managementul situaţiilor de criză (5 ECTS)
Semestrul 2 (30 ECTS)
1. Metode avansate în cercetarea sociologică
(10 ECTS)

Cursuri optionale:
1. Probleme ale migraţiei şi strategii de



2. Familia contemporană: schimbări de
modele şi comportamente (5 ECTS)

diminuare/Dezvoltare durabilă (5 ECTS)
2. Managementul proiectelor şi tehnicile de accesare a

fondurilor/Sectorul non-profit în protecţia
drepturilor copilului (10 ECTS)

Semestrul 3 (30 ECTS)
1. Demografia familiei (5 ECTS)
2. Monitorizare și evaluare în domeniul social (5 ECTS)
3. Relaţii publice (5 ECTS)
4. Supervizarea în asistenţa socială (5 ECTS)
5. Practica de specialitate (5 ECTS)
Semestrul 4 (30 ECTS)
1. Elaborarea tezei de master (30 ECTS)


