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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DECANAT.

SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII ŞI SECURITĂŢII EUROPENE
Catedra de Sociologie a Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest Timişoara
organizează, în perioada 10 iulie - 20 iulie 2017 admitere la programul masteral SOCIOLOGIA
DEZVOLTĂRII ŞI SECURITĂŢII EUROPENE. Acest program vizează perfecţionarea pregătirii
profesionale a absolvenţilor din învăţământul superior sociologic, economic, politic, juridic, militar, dar şi
de alte specializări care fie îşi desfăşoară activitatea în agenţii guvernamentale, firme, companii
multinaţionale, departamente de integrare europeană, fie intenţionează să ocupe un post în departamente
similare.
Programul masteral SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII ŞI SECURITĂŢII EUROPENE are în
vedere:
1. pregătirea de specialişti în domeniul securităţii şi integrării europene pentru toate departamentele
organizaţiilor guvernamentale, non-guvernamentale, economice şi non-economice;
2. formarea unor abilităţilor practice ale cursanţilor pe componenta de integrare, dezvoltare şi
securitate europeană;
3. perfecţionarea actualilor si viitorilor reprezentanţi ai organizaţiilor care activează la nivelul UE şi
NATO în direcţia adaptării la cerinţele europene în domeniu;
4. valorificarea potenţialului cursanţilor, a calităţilor de care dispun pentru integrarea lor performantă
în diferite organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale şi pentru construirea unei cariere de
succes;
5. organizarea de stagii de pregătire în structuri din străinătate aflate în componenţa Uniunii
Europene, NATO, OSCE etc.
Absolvenţii acestui program de masterat vor fi formaţi pentru a putea presta următoarele tipuri de
activităţi:
1. susţinerea cu competenţă profesională de atribuţii în domeniul integrării şi securităţii europene
(atât în România cât şi în statele care au ca proiect aderarea la structurile euroatlantice);
2. consultanţă în probleme specifice integrării şi securităţii euroatlantice, în cadrul instituţiilor a căror
activitate este în legătură cu acest domeniu;
3. specialişti care să analizeze problemelor complexe generate de integrarea şi securitatea europeană
în contextul noilor ameninţări globale;
4. consultanţă de specialitate în gestionarea situaţiilor de criză din spaţiul european dar şi extraeuropean;
5. consultanţă de specialitate orientată către statele care urmează să adere la Uniunea Europeană.
Modul de desfăşurare al programului, conţinutul şi maniera de alcătuire a planului de învăţământ sunt
astfel concepute încât să asigure atingerea obiectivelor prestabilite, programul fiind similar cu alte
programe de acelaşi tip desfăşurate şi în alte universităţi prestigioase din lume. Programul beneficiază de
aportul unor specialişti de prestigiu din ţară şi din străinătate.
Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa: UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA,
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE, CATEDRA DE SOCIOLOGIE, et. 2, cab 242, tel.
0256 592 171, email: secretariat.fsp@e-uvt.ro, www.fsp.uvt.ro.
Acte necesare: diploma de bacalureat, diploma de licenta, foaie matricola licenta, certificat de nastere,
buletin, certificat de casatorie, 2 fotografii tip pasaport.
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