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Alege să te înscrii 
la una dintre specializările FSP:

Asistență Socială

Psihologie Științe ale Educației

Sociologie

Îți poți continua studiile la următoarele 
programe de master din FSP:

Managementul resurselor umane în administrarea organizațiilor

Economie socială

Practica asistenței sociale centrate pe valori

Management și supervizare în bunăstarea copilului și a familiei

Psihologia muncii, psihologia organizațională și a transporturilor

Organizational and occupational health psychology (lb. engleză)

Management educațional și dezvoltare curriculară

Psihologie clinică și psihoterapie

Psihologie educațională și consiliere psihopedagogică 
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ASISTENȚĂ SOCIALĂ
         Ești preocupat de oamenii mai puțin norocoși 
         din comunitatea ta? 
         Îți atrag atenția provocările din societate?  
         Îți este mai ușor să cauți soluții, decât să te „împaci” cu lucrurile?
 
         Ca Asistent Social ai ocazia de a lucra cu persoane vulnerabile, 
care întâmpină probleme sociale, de adaptare sau de sănătate. 
Le ajuți să depășească situațiile critice, să își dezvolte capacități spre 
a reuși prin forțele proprii. 
         Te pregătim să �i un bun specialist în domenii precum protecția 
copilului, asistența persoanelor vârstnice sau cu dizabilități, 
a victimelor violenței domestice sau să ajuți la reintegrarea socială 
a persoanelor delincvente.
         Alege Asistența Socială și te vei putea mândri că pui umărul 
la binele comunității tale!

PSIHOLOGIE 
         De ce suntem atât de diferiți? 
         Cum putem să ne controlăm propriile emoții? 
         Cum putem să producem schimbări în bine la nivel individual,                                                                                                                                   
         organizațional și social sau de grup?

         Psihologia este un domeniu vast, dar care îți va da răspunsuri 
concrete la întrebări fascinante despre personalitatea umană.
         Ca psiholog, îți folosești cunoștințele pentru examinare 
psihologică, selecție și recrutare de personal, psihoterapie 
și consiliere psihologică, în cercetare și învățământ, pentru aplicarea 
de teste psihologice, intervenții în situații de criză și modelarea 
politicilor publice.
         Psihologia îți va da oportunitatea de a schimba în bine 
comportamentul oamenilor.
 

SOCIOLOGIE
          Cum poți identi�ca problemele și provocările societății?
          Care este rolul social al �ecăruia dintre noi?
          Ce ne motivează în relațiile cu semenii noștri?

 
          La Sociologie vei studia regulile sociale și procesele care leagă 
și separă oamenii. Este un demers îndrăzneț, întrucât subiectul ei 
este rezultatul propriului nostru comportament ca �ințe sociale. 
          Poți deveni cercetător specializat în analize, diagnoze 
și prognoze sociale sau studii de imagine, specialist în resurse 
umane şi strategii organizaţionale, specialist în selecţie şi recrutare 
de personal, în analiză politică şi comportament electoral, 
în dezvoltare comunitară sau consultant în problemele minorităţilor.
          Fii unul dintre puținii oameni care înţeleg ce măşti poartă şi ce 
roluri joacă indivizii, cum acţionează oamenii de succes în toate 
domeniile vieţii sociale! 

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
           Cum ne adresăm persoanelor cu nevoi educaționale speciale? 
          Cum se derulează un act didactic sau formativ?
          Cine îi îndrumă pe profesioniștii din educație?

          Să-l înveți pe aproapele tău cum să învețe, să-l sprijini și să-l 
îndrumi spre cunoaștere este esența devenirii umane. Iar specialiștii 
în științele educației sunt instruiți tocmai în acest sens.
          La Științe ale Educației te pregătim pentru a-i forma și 
îndruma pe cei care vor deveni profesori, pentru a-i ajuta pe toți cei 
care au nevoie de educație, în diferite etape ale vieții. Fie că vrei să �i 
profesor în învățământul primar sau/și preșcolar, specialist 
în adaptări curriculare, terapii recuperatorii cu persoanele cu nevoi 
speciale sau pedagog specializat în conceperea şi derularea actelor 
didactice şi formative, tu vei � cel care va asigura o educație 
și o învățare de calitate. 
           Alege să �i „profesor de profesori”!


