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„Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială m-a ajutat să mă dezvolt atât prin programul 
de studiu, cât și prin oportunităţile pe care le oferă studenţilor. Asociaţia Studenţilor la 
Sociologie și Asistenţă Socială, a cărei președintă sunt în acest an universitar, ce își asumă 
reprezentarea studenţilor din facultate, mi-a oferit contextul unei studenţii de nota 10. 
Am ales această facultate datorită modului în care și-a promovat programele de studii 
și activităţile, dar și datorită admiterii care nu pune în dificultate un elev deja trecut prin 
emoţiile altor examene. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam ca viaţa mea de student să fie 
atât de frumoasă, plină de activitate, oportunităţi, prieteni și responsabilitate. 
Dacă ești interesat cu adevărat de societate și de lucrul cu oamenii, atunci te invit să cauţi 
mai multe informaţii despre departamentele Sociologie și Asistenţă Socială și despre cele 
cinci specializări din cadrul acestora. Mai mult decât atât, FSAS oferă programe de studiu la 
master interesante după terminarea licenţei, iar ulterior și un program de doctorat. Așadar, 
poţi rămâne în aceeași comunitate și te poţi dezvolta până în momentul în care consideri că 
viaţa ta ca student a luat sfârșit și poţi începe să profesezi în domeniul dorit. Oportunităţile 
de joburi, practică și activităţi de dezvoltare personală și profesională apar neîncetat la noi în 
facultate, așadar nu te teme că nu îţi vei găsi un loc pe piaţa muncii... ” [Maria Adriana]



Oportunităţi pentru studenţi

„Unde?” 

• Sala de Sport din clădirea Facultăţii de Drept
• Sala de Sport „Pitar Moș” din clădirea Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
• Sala de Sport „Cămin Gaudeamus” din clădirea Facultăţii de Sociologie și Asistenţă Socială
• Baza sportivă a Departamentului de Educaţie Fizică și Sport
• Sala de Sport „Măgurele” din clădirea Facultăţii de Fizică

 biblioteci 
• Biblioteca Facultăţii de Sociologie  

și Asistenţă Socială
• Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”facilităţi sportive

 cazare
•  Locuri de cazare în căminele  

Universităţii din București 

 burse
•  Burse pentru performanţa știinţifică 
•  Burse de performanţă Meritul Olimpic
•  Burse de merit
•  Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural
•  Burse sociale și sociale ocazionale
•  Burse speciale acordate studenţilor cu rezultate remarcabile în activităţi 

culturale sau sportive
•  Burse speciale pentru activităţi extracurriculare



Oportunităţi pentru studenţi

 asociaţii studenţești
•  Asociaţia Studenţilor la Sociologie și Asistenţă Socială (AS–SAS) 
•  Asociaţia Studenţilor din Universitatea din București (ASUB)

 social club 
•  Social Club este deschis de studenţi pentru studenţi. Aici, weekendul începe mai 

devreme cu proiecţii de film, dezbateri, iar pentru cei ce vor să se destindă, cu 
jocuri de cărţi. Nu în ultimul rând, Social Club îţi pune la dispoziţie expoziţii cu 
fotografii adunate de studenţii noștri din cercetările sau taberele în care au fost.

•  Burse ERASMUS+ sau ale altor programe internaţionale, în 
universităţi din străinătate

•  Burse SOCRATES
•  Programe de mobilităţi studenţești internaţionale finanţate de 

Guvernul român prin CNBSS sau de programul Fulbright prin 
Ambasada SUA

•  Consorţiul CIVIS

centre de cercetare
• Centrul de Studii pentru Migraţie
• Centrul de Cercetare și Inovaţie în Asistenţă Socială
• Centrul de Cercetări în Resurse Umane
• Management și Marketing
• Centrul de Politici Sociale
• Centrul de Cercetare a Structurilor și Proceselor Sociale
• Centrul de Geopolitică și Antropologie Vizuală
• Centrul de Politici de Securitate Regională
• Prevenirea și Combaterea Drogurilor și Criminalităţii 
• Arhiva Română de Date Sociale

mobilităţi internaţionale

  
 



• Sociologie
•  Sociologie 
•  Sociology (în limba engleză) 
•  Resurse umane 
•  Antropologie 

• Asistenţă socială
•  Asistenţă socială (IF și ID) 

Eseu motivaţional *  
(de 300–500 cuvinte), prezentat la 

înscriere, evaluat cu ADMIS/RESPINS. 

* Candidaţii care optează pentru programul de 
studii Sociologie în limba engleză vor prezenta 
eseul motivaţional elaborat în limba engleză

Media de admitere ia în calcul notele obţinute  
la examenul de Bacalaureat la următoarele probe:
•  50% nota probei scrise la Limba și literatura română
•  50% nota probei scrise la una dintre disciplinele 

(la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, 
Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, 
Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie 
sau Biologie) 

100% Media de 
la examenul de 

Bacalaureat
Pentru programul 

Asistenţă Socială (ID)

Oferta 
educaţională

LICENŢĂ

Admiterea la Facultatea de Facultatea de Sociologie și Asistenţă 
Socială: iulie și septembrie



Pentru detalii privind numărul de locuri și perioada de înscriere, vezi admitere.unibuc.ro, precum și sas.unibuc.ro.

• Sociologie 
•  Antropologie, dezvoltare comunitară și regională
•  Managementul resurselor umane
•  Devianţă socială și criminalitate
•  Sociologia consumului și marketing
•  Sondaje de opinie, marketing și publicitate
•  Studii de securitate
•  Politici publice și management în administraţia publică
•  Cercetare sociologică avansată
•  Master of Research in Sociology (predare în limba engleză)

• Asistenţă socială 
•  Consiliere în asistenţa socială
•  Grupuri de risc și servicii sociale de suport
•  Managementul serviciilor sociale și de sănătate
•  Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri
•  Probaţiune

* Media de admitere la 
master se calculează 
astfel (pentru 
învăţământ cu 
frecvenţă):

 M=1/3Mabs + 1/3Neseu 
+ 1/3Ninterviu : 3, unde:     

1. Mabs = media generală 
de absolvire a studiilor de 
licenţă (½Media anilor de 
studii + ½Media de licenţă:2)

2. Neseu = Nota acordată 
de comisie pentru eseul 
prezentat la înscriere  

3. Ninterviu = Nota acordată 
de comisie pentru susţinerea 
interviului 

• Școala Doctorală de Sociologie

Oferta 
educaţională
DOCTORAT

Oferta 
educaţională
MASTERAT

http://admitere.unibuc.ro/
https://sas.unibuc.ro/


• Specialist în departamente de 
resurse umane 

• Consultant în agenţii de recrutare 
sau de orientare în carieră

• Trainer intern sau extern
• Manager de proiecte cu impact în 

strategia de resurse umane
• Cercetător în instituţii publice sau 

private
• Sociolog în domenii ca: marketing, 

publicitate, administraţia publică 
centrală, ONG-uri, dezvoltare 
socială, consultanţă politică,  
mass-media, urbanism, demografie, 
devianţă socială, politici publice, 
relaţii internaţionale, cercetare de 
piaţă, management etc.

• Cadre didactice în învăţământul 
preuniversitar și universitar

• Specialist în cadrul direcţiilor 
de asistenţă socială și servicii 
specializate (școli, spitale, 
penitenciare, ministere etc.), 
asistenţa grupurilor de risc, 
în organizaţii cu programe de 
dezvoltare comunitară

• Consilieri școlari

Oportunităţi  
de carieră



„Facultatea noastră oferă o diversitate de programe de studii: Sociologie, Asistenţă Socială, 
Antropologie sau Resurse Umane. Dacă doriţi să-i ajutaţi pe ceilalţi, haideţi la facultatea 
noastră pentru a învăţa cum să lucraţi cu persoanele care se confruntă cu diverse probleme: 
de la persoanele fără adăpost până la cele private de libertate. Avem și o asociaţie studenţească 
ce se ocupă cu reprezentarea studenţilor, îi ajută să se integreze în cadrul facultăţii și în viaţa 
de student, dezvoltând anumite activităţi în echipă ce contribuie la creșterea personală și 
profesională.”  [Bianca Alexandra, studentă]
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