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FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE
1.Titlul programului post-universitar:
INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII A GRUPURILOR VULNERABILE
2.Director program:
Conf.univ.dr. Teodor Mircea ALEXIU
3.Departamentul care organizează programul:
Departamentul de 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
furnizării de servicii de calitate pentru integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, servicii
adaptate nevoilor grupului țintă și menite să crească nivelul calității vieții acestor persoane.
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 serviciilor de integrare pe
piața muncii oferite grupurilor vulnerabile și în vederea scăderii ratei șomajului și inactivității în rândul
acestora.
4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar,
taxa)
Cursul demarează o dată cu formarea unei grupe de minim 20 de persoane. Admiterea la cursul
postuniversitar se face pe bază de dosar de înscriere, în limita locurilor anunţate.
Durata standard a cursului este de 140 de ore, în regim cu taxă. Taxa este de 600 RON + 100 de RON
taxa de înscrierea.
Cursurile au loc la sediul central al Universității de Vest din Timișoara, str. Vasile Pârvan, nr.4.
Se acordă o diplomă de studii postuniversitare de specializare avizată de către Ministerul Educaţiei Şi
Cercetării Ştiinţifice (MECS), care acordă 14 credite profesionale.

5.Condiții de participare la curs (dacă este cazul):
Conditiile de înscriere pentru participanți sunt:
-să fie absolvenți de învățământ superior, finalizat cu diplomă de licență sau echivalent;
-să aibă cunoștințe de limba engleză – nivel mediu;
-să poata participa la 80% din întâlnirile față în față;
-să fie apți din punct de vedere medical şi psihologic;
-activitate profesională relevantă în domeniu.
6.Documente necesare înscrierii:
Dosarul de inscriere trebuie sa contina:
•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
este cazul);
•3 poze format ¾;
•Fișa de înscriere.
7.Date de contact:
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Informații suplimentare cu privire la cursul post-universitar puteți obține la:
-e-mail: teodor.alexiu @e-uvt.ro, theofild.lazar@e-uvt.ro
-telefon: 0256/592331
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