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FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE
1.Titlul programului post-universitar:

TEHNICI DE INTERVENȚIE ÎN ASISTENȚA INTEGRATĂ A CONSUMATORULUI DE
DROGURI (TIAICD)
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):

Luând în considerare PLANUL DE ACŢIUNE pentru implementarea Strategiei Naţionale
Antidrog pentru perioada 2013-2016, cu obiectivele specifice şi activităţile necesare pentru
realizarea acestora, precum şi STRATEGIA DE FORMARE ÎN DOMENIUL DROGURILOR,
ca mecanism prin care sunt stabilite competenţele necesare creşterii eficienţei răspunsului
instituţional în domeniul drogurilor, apreciem faptul că, formarea unui grup intersectorial de
experţi, ce are ca scop reacţia eficientă la provocările din domeniul reducerii riscurilor şi
consecinţelor negative asociate consumului de droguri, bazată pe rezultatele studiilor şi
cercetărilor ştiinţifice, va conduce la dezvoltarea capacităţii de răspuns interinstituţional a
serviciilor sociale în vederea optimizării intervenţiilor adresate consumatorilor de droguri care
nu sunt incluşi în programele specializate de asistenţă.
Programul se adresează absolvenţilor de învăţământ superior, asistenți sociali, psihologi și
medici. Procesul de învățământ va fi derulat de către cadre didactice din cadrul Facultăţii de
Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Asistenţă Socială și de către alți specialiști din
domeniu.
4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar,
taxa)

Programul postuniversitar de specializare ”Tehnici de intervenţie în asistenţa integrată a
consumatorului de droguri”, a început în semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015,
şi a avut 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 avut loc modular, la sfârşitul fiecarei săptămâni.
Cuantumul taxei a 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 s-au constituit 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.
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:
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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
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