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MASTERUL DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI ECONOMIE SOCIALĂ
Adina Rebeleanu1
Acest program masteral se derulează în cadrul Facultății de Socio‐
logie și Asistență Socială, al Universității Babeș‐Bolyai din Cluj‐Napoca.
Programul este acreditat din 2009.
Introducerea de concepte economice în domeniul asistenței sociale și
în practica organizațiilor sociale face obiectul multor discuții în rândul
specialiștilor. Acest aspect este privit pe de o parte ca un factor de
dezvoltare, pe de altă parte ca un risc. Conceptul fundamental al acestui
program de master este specializarea în domeniul socio‐economic,
bazată pe particularităţile asistenţei sociale. Ideea de bază este transpu‐
nerea cunoştinţelor de specialitate ale domeniului economico‐admi‐
nistrativ în practica organizaţiilor sociale şi a activităţii de asistenţă
socială în general. Această specializare este cu atât mai relevantă în
contextul României, cu cât sectorul economiei sociale este puţin
dezvoltat. Mai mult, legislaţia în domeniu încă nu a fost promulgată iar
dezvoltarea întreprinderilor de economie socială este în consonanţă cu
evoluţiile de la nivelul Uniunii Europene.
Obiectivele specifice ale acestui program masteral sunt: a). Furni‐
zarea de competenţe în vederea planificării, înfiinţării şi conducerii de
entităţi de economie socială; b). Încurajarea cercetării empirico‐
ştiinţifice, precum şi dezvoltarea de noi concepte şi modele în asistenţa
socială, respectiv economia socială; c). Înţelegerea şi reflectarea evolu‐
ţiei europene/internaţionale şi a impactului acesteia asupra domeniului
asistenţei şi economiei sociale.
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Programul este interdisciplinar şi se adresează absolvenților de asis‐
tență socială, științe economice, sociologie, științe juridice, științe poli‐
tice și administrative, științele comunicării, dar și specialiștilor aflați
deja în sistemul de asistență socială.
Sintetizăm câteva aspecte incluse in oferta de formare:
1. Cunoştinţe despre economia socială şi asistenţa socială;
2. Cunoştinţe de management financiar, contabilitate şi analiza
costurilor;
3. Dezvoltarea capacităţii de analiză a problemelor şi politicilor
sociale;
4. Competenţe de muncă în proiecte interculturale;
5. Pregătire în implementarea şi evaluarea programelor şi servi‐
ciilor sociale;
6. Dezvoltarea de competenţe profesionale necesare şi utile activi‐
tăţii în regim independent;
7. Empowerment pentru a transforma spiritul antreprenorial în
acţiune antreprenorială;
8. Clarificări conceptuale privind economia socială (noţiune de
bază; principii; domenii de activitate; legislaţie în domeniu);
9. Dezvoltarea de competenţe specifice economiei sociale, în toate
etapele sale (idee‐proiect‐implementare‐sustenabilitate);
10. Oportunităţi de interacţiune cu modele de bună practică în
domeniul economiei sociale din Europa (lectori internaţionali şi stagii
de formare la instituţii europene partenere);
11. Spaţii de învăţământ şi cercetare în laboratoare amenajate şi
echipate.
Oportunităţile profesionale sunt variate: managementul intreprin‐
derilor sociale, coordonarea organizaţiilor neguvernamentale, manage‐
mentul structurilor publice şi private, consilierea în domeniul econo‐
miei sociale, coordonarea şi evaluarea serviciilor sociale şi a progra‐
melor de dezvoltare economico‐socială, consultanţă pentru proiecte
europene, managementul proiectelor, dezvoltarea antreprenoriatul
social.
Este un Joint master derulat în colaborare cu instituţii de învăţământ
superior din Uniunea Europeană: University of Applied Scieces ‐ FH
Campus Wien (Austria), University of Applied Sciences, Munchen
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(Germania), Institut Regional de Travail Social Poitiers (Franţa), Univer‐
sitatea Debrecen (Ungaria), Universitatea Ostrava (Cehia), University of
Applied Sciences, Lucern (Elveţia). Programul masteral se desfăşoară pe
o perioadă de doi ani universitari (4 semestre, 120 credite).
Planul de învăţământ cuprinde următoarele discipline obligatorii şi
opţionale. Menţionăm câteva dintre disciplinele relevante pentru spe‐
cializare: Asistenţa şi economia socială, Teorie şi cercetare socială
(aprofundare calitativă şi cantitativă), Politica economică şi socială în
contextul Uniunii Europene, Managementul costurilor şi finanţare, Con‐
tabilitate şi raportări financiare pentru entităţi private, Cadrul juridic al
organizaţiilor şi intreprinderilor. Dreptul muncii, Managementul re‐
surselor umane, Structuri şi mecanisme de finanţare a proiectelor euro‐
pene. Management intercultural de proiect, Evaluarea politicilor şi pro‐
gramelor sociale, Înfiinţarea intreprinderii sociale, Dezvoltarea comu‐
nitară, Management de caz, Evaluarea şi estimarea economică a asis‐
tenţei sociale.
În formarea lor studenţii se pot baza pe experienţa profesională a
unui corp didactic interdisciplinar, format din cadre universitare ale Fa‐
cultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultăţii de Ştiinţe Economi‐
ce şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Juridice, ale Universităţii
Babeş‐Bolyai. De asemenea, pentru formarea practică, masteranzii be‐
neficiază şi de sprijinul unor profesionişti din organizaţii şi servicii par‐
tenere din domeniul asistenţei şi economiei sociale, parteneri ai facul‐
tăţii pentru această specializare.
Menţionăm în încheiere câteva testimoniale ale absolvenţilor acestui
master, derulat în cadrul Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, al
Universităţii Babeş‐Bolyai Cluj‐Napoca:
„Idei noi, orizonturi mai largi, dezvoltarea creativităţii, şi nu in ultimul
rând nevoia de a fi inovativ..... teme noi, extrem de utile în activitatea pe
care o desfăşor.” (Arpad Mathe, director executiv Fundaţia Dezvoltarea
Popoarelor, Cluj).
“...specializare care m‐a dezvoltat ca individ şi m‐a ajutat să am o nouă
viziune asupra asistenţei sociale... valorificarea potenţialul individului
aflat în dificultate, iar rezultatul este uimitor – individul devine resursă
pentru comunitate şi nu povară (asistat).” (Petruţa Drăghiciu, asistent
social)
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„....spiritul antreprenorial şi umanizarea economiei prin promovarea
activităţilor subsumate economiei sociale poate fi o soluţie modernă şi
europeană care să contribuie la incluziunea socială.” (Mihai Vădean,
sociolog).
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