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 FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE 

 
1.Titlul programului post-universitar: 

ELABORAREA PROPUNERILOR DE FINANȚARE ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

2.Director program: 

Lector dr. Baciu Elena-Loreni 

3.Departamentul care organizează programul: 

Asistență Socială 

3.Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte): 

Misiunea acestui program constă în pregătirea specialiștilor din domeniul socio-uman în 

vederea elaborării de propuneri de finanțare viabile, adaptate nevoilor grupului țintă și menite să 

crească nivelul calității vieții persoanelor vulnerabile.  

Cursul se adresează tuturor absolvenţilor din învăţământul universitar nivel licență, care 

desfășoară activităţi directe sau complementare în domeniul asistenței sociale sau care doresc 

această formă de perfecţionare. 

Obiectivul general al programului poate fi sintetizat astfel: creșterea calității 

propunerilor de finanțare din domeniul asistenței sociale, pentru eficientizarea serviciilor oferite 

beneficiarilor și dezvoltarea organizațiilor care furnizează aceste servicii.  

4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar, 

taxa) 

Organizatorul cursului este Universitatea de Vest din Timișoara, prin intermediul Departamentului de 

Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie. 

Programul are durata de un semestru (pregătire teoretică şi practică), totalizând 100 de ore (10 ECTS). 

Acesta se va desfăşura în cadrul a 12 întâlniri față în față, derulate pe parcursul unui semestru, fiecare 

întâlnire cu o durată medie aproximativă de 8 ore. 

Pregatirea teoretica va cuprinde 50 de ore, susținute în cadrul a 6 întâlniri față în față, cu o durată medie 

de 8 ore/întâlnire.  

Pregătirea practică va cuprinde 50 de ore, susținute în cadrul a 6 întâlniri față în față, cu o durată medie 

de 8 ore/întâlnire. 

Participanților la formare li se va asigura accesul la suportul de curs în format electronic, al cărui cost 

este inclus în taxa de școlarizare.  

Taxa de școlarizare este în cuantum de 1.000 RON. 

Taxa de înscriere este în valoare de 100 RON. 

5.Condiții de participare la curs (dacă este cazul): 

Participanţii sunt absolvenţi de învățământ superior (min. nivel licență), care desfășoară activităţi directe 

sau complementare în domeniul asistenței sociale sau care doresc această formă de perfecţionare. 

Conditiile de înscriere pentru participanți sunt:  

• să aibă vârsta de cel puțin 20 de ani împliniți la data înscrierii în program; 

• să fie absolventi de învățământ superior, finalizat cu diplomă de licență sau echivalent; 

• să cunoască limba română;  

• să poata participa la 80% din întâlnirile față în față; 

• să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.  

6.Documente necesare înscrierii: 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina: 

 Copie legalizată  a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia legalizată 
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 a foii matrricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia; 

 Copia legalizată a certificatului de naştere; 

 Adeverință medicală care atestă că este apt din punct de vedere medical și psihologic; 

 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă schimbarea 

numelui (dacă este cazul); 

 3 poze format ¾; 

 Fișa de înscriere. 

7.Date de contact: 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Loreni Baciu 

Tel: 0256592331 ; 0727312722 

E-mail : elena.baciu@e-uvt.ro  
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