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FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE
1.Titlul programului post-universitar:
Consiliere in adoptii
2.Director program:
Prof. Dr. Ana Muntean, Universitatea de Vest Timisoara, Prof. Dr. Victor Groza, Case Western Reserve
University, Ohio;
3.Departamentul care organizează programul:
Departamentul de Asistenta Sociala a Universitatii de Vest timisoara, Facultatea de Sociologie si
Psihologie & Mandel School of Applied Social Sciences
3.Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte):
Programul a fost dezvoltat pe parcursul anilor 2010-2011, cand Prof. Victor Groza insotit de Zoe Wood
si Karen Rosenberg au venit la Timisoara pentru a explora posibilitatatile initierii unui program de
formare in adoptie. Au avut loc intalniri cu reprezenantii UVT, cu parinti adoptivi, cu profesionisti din
sistemul de protectie a copilului, iar la Bucuresti, cu dl. Bogdan Panait, presedinte in functie al
Oficiului Roman de Adoptii. Informatiile culese au servit la adaptarea programului de formare in adoptii,
pe care Victor Groza il gira in cadrul MSASS. In 2012-2013, un numar de 30 de studenti au urmat
cursurile de pregatire teoretica, iar 10 dintre ei au continuat formarea avand un semestru de supervizare.
Studentii programului erau profesionisti in domeniul adoptiilor, lucrand in serviciile de protectie a
copilului, la nivel judetean. Formarea teoretica si supervizarea au fost furnizate de catre colegii din
Statele Unite, intregul program desfasurandu-se prin video-conferinte. Traducerea a fost asigurata de
catre colegii din Statele Unite cu sprijin din partea romana. Evaluarile ulterioare au relevat utilitatea
programului si multumirea studentilor in program fata de informatia primita si modul de desfasurare al
cursurilor. Acestea aveau loc o data pe luna, in intalniri de cate 3 ore (2 cursuri) iar intre cursuri,
studentii din supervizare erau invitati sa pregateasca prezentari de caz.
4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar,
taxa)
Pregatirea programului a avut loc in octombrie-decembrie 2012, iar cursurile au inceput in ianuarie si sau desfasurat pe parcursul intregului an. Asadar nu exista o restrictie in timp pentru desfasurarea
programului. Solicitarea lui de catre un numar rezonabil de profesionisti, astfel incat sa se poata alcatui o
grupa de studenti, este urmata de debutul programului de formare, independent de structura anului
universitar. Se acumuleaza un numar de 25 de credite. Desfasurarea programului respecta structura
initiala: un semestru de pregatire teoretica si un semestru de supervizare, totalizand un numar de 200 de
ore de formare. Programul se desfasoara prin intalniri lunare, in week-end. Taxa perceputa este de 600
lei. Cursurile sunt atestate prin certificate de competente profesionale, emise de catre Ministerul
Educatiei in Romania si eliberate de catre Universitatea de Vest Timisoara.
5.Condiții de participare la curs (dacă este cazul):
Conditia de baza este interesul candidatului in problematica adoptiei (profesionisti si practicieni in
adoptie, absolventi de asistenta sociala, psihologie, pedagogie, precum si parinti adoptivi, absolventi de
studii universitare).
6.Documente necesare înscrierii:
La inscriere se solicita taxa de inscriere si un dosar al candidatului continand documentele care atesta
formarea pe care a urmat-o la nivel de licenta, alte formari post-universitare, adeverinta de la locul de
munca, precum si documentele de rutina cerute de Universitatea de Vest din Timisoara cu ocazia
inscrierii la cursuri post-universitare:
•Copie legalizată a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia legalizată a foii
matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia;
•Copie 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
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este cazul);
•3 poze format ¾;
•Fișa de înscriere.
7.Date de contact:
Prof. Ana Muntean
Telefon: 0256/592265
e-mail: ana.muntean@e-uvt.ro
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