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 FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE 

 
1.Titlul programului post-universitar: 

PROTECȚIA ȘI ASISTENȚA INTEGRATĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

(PAIVTP) 

2.Director program: 

Conf.univ.dr. Mihaela TOMIŢĂ 

3.Departamentul care organizează programul: 

Departamaentul de Asistenţă Socială 

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

Datorită creșterii permanente a numărului de victime traficate din România și datorită 

menținerii sale pe primul loc din Uniunea Europeană din acest punct de vedere, astfel cum 

strategia națională afirmă, este nevoie de un nivel mult mai ridicat de cunoştinţe deţinute de 

populaţie/grupuri de risc/categorii profesionale referitoare la fenomenul traficului de persoane, 

de un grad mai crescut de conştientizare a populaţiei cu privire la cauzele şi consecinţele 

traficului de persoane, de o serie de campanii eficiente de prevenire organizate la nivel naţional, 

regional sau local, adresate persoanelor aflate în situații de risc și al publicului larg. 

Datorită schimbărilor permanente în modus operandi al traficanților, sunt necesare 

programe de formare continuă în cadrul specialiștilor, cu un accent deosebit pe modalitățile de 

prevenire a fenomenului. 

Scopul programului este de a forma-dezvolta și actualiza cunoștințele, abilitățile și atitudinile 

specifice în acest domeniu. Acest program apare ca o resursă esențială pentru formarea de 

specialiști în domeniu, în colaborarea dintre mediul academic și instituția publică responsabilă 

de coordonarea politicilor în domeniu și implicit de formarea de specialiști – Agenția Națională 

Împotriva Traficului de Persoane. 

Evidenţiem faptul că înfiinţarea acestui program postuniversitar răspunde unei cereri reale a 

pieţei pregătirii profesionale, susține dezvoltarea profesională în domeniu și va contribui la 

îmbunătăţirea  și eficientizarea rețelei de specialiști. Acest progran poate reprezenta un model 

de bune practici pentru colaborarea dintre mediul academic și instituțiile publice ale statului, 

respectiv Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.    
4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar, 

taxa) 

Programul postuniversitar de specializare ”Protecția și asistența integrată a victimelor 

traficului de persoane”, a început în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016, şi va 

avea durata de 6 luni, având la bază art. 70 alin. (1) și (2) din legea Învățământului nr. 94/1995 

precum și art. (1) și (2) din Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii Învățământului nr. 

84/1995. 

Programul postuniversitar are un număr de 252 de ore de curs, seminar şi practică şi se încheie 

cu dizertație. Absolvenții programului dobândesc "Certificat de specializare postuniversitară" 

(art.75) și un număr de 32 de credite transferabile. 

Cursurile au loc modular, la sfârşitul fiecarei săptămâni. 

Cuantumul taxei va fi stabilit înaintea începerii cursului, în funcție de costurile de școlarizare 

estimate pentru un student bugetat și de prețurile practicate pe piața de formare profesională 

pentru cursuri similare ca durată, calificare și complexitate. Veniturile se vor constitui în 

venituri proprii și vor fi utilizate în conformitate cu dispozițiile legale. Această taxă a fost 

stabilită ca fiind 600 de lei petnru fiecare participant plus taxa de înscriere în valoare de 100 de 

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

Admiterea se face pe baza dosarului de înscriere.  
 

 

6.Documente necesare înscrierii: 

Dosarul de înscriere va conţine: 

 Fişă de înscriere eliberată de Facultatea de Sociologie şi Psihologie; 

 Copie legalizată după diploma de licenţă; 

 Copie legalizată după foaia matricolă; 

 Copie legalizată după certificatul de naştere; 

 Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul,  sau a documentului care atestă 

schimbarea numelui inițial de familie; 

 Două fotografii color (3X4) 

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 
 

7.Date de contact: 

Director de program 

Conf.univ.dr. Mihaela Tomiţă 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Departamentul de Asistenţă Socială 

Bd. Vasile Pârvan nr 4, Timisoara, birou 605D 

E-mail: mihaela.tomita@e-uvt.ro 

 

 

 

 


