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Urmaţi-vă Visul, oricare ar fi acela!
Dragi tineri,
Sunteţi în faţa unei decizii importante pentru voi, momentul alegerii direcţiei profesionale
în care doriţi să vă dezvoltaţi ca viitori profesionişti. Fiecare dintre voi aveţi propriile visuri,
gânduri, sentimente, incertitudini şi, poate nelinişti, în legătură cu viitorul vostru profesional.
Este firesc să fie aşa! Cu toţii am trecut prin astfel de momente. Ca decan al Facultăţii de
Sociologie şi Asistenţă Socială vă pot transmite cu sinceritate şi responsabilitate următoarele
lucruri care, sper, vă vor ajuta să alegeţi această direcţie, în acest moment important al
vieţii voastre.
Suntem una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, universitatea
românească plasată pe locul I în clasificările naţionale şi pe locul 650 în clasamentul celor
30000 de universităţi din lume. Facultatea noastră reprezintă cea mai mare instituţie de
învăţământ superior de profil din ţară, cu cele mai multe locuri finanţate de la buget, cu
profesori experimentaţi ce participă în mod activ la viaţa academică din ţară şi străinătate,
mulţi dintre ei având cariere academice începute în universităţi din străinătate.
De asemenea, facultatea noastră vă oferă posibilitatea de a studia în străinătate, prin
bursele Erasmus pe care le oferă, graţie acordurilor universitare pe care le-am stabilit cu
universităţi din Franţa, Italia, Germania, Austria, Polonia, Spania, Turcia, Suedia.
Facultatea noastră este o instituţie de învăţământ superior ce se remarcă prin diversitatea
programelor de studii, atât în ceea ce priveşte studiile de licenţă, cât şi în ceea ce priveşte
programele de master şi Şcoală doctorală, prin infrastructură de învăţare foarte modernă
(săli de curs şi de seminar primitoare, laboratoare foarte bine dotate, bibliotecă care îşi
îmbogăţeşte în permanenţă fondul de carte). Cele două sedii moderne în care se desfăşoară
activităţile didactice sunt plasate în centrul Bucureştiului şi dispun de acces liber la internet
în sistem wireless, fiind dotate cu cantine primitoare şi spaţii de interacţiune moderne.
Mai mult, pentru cei ce vor opta pentru activităţi sportive, la cinci minute de sediul nostru
se află baza sportivă a Universităţii din Bucureşti unde studenţii se pot implica într-o gamă
variată de activităţi sportive (gimnastică aerobică, tenis, fotbal, baschet etc).
Ştiu, a alege facultatea pe care s-o urmaţi, nu este o decizie uşor de luat, iar influenţele
în acest sens sunt multiple. Părinţii, profesorii şi prietenii voştri reprezintă surse însemnate
de influenţă ce vor conta în alegerea pe care o veţi face. Iar acest fapt este, evident, unul
normal. De aceea, vă îndemn să analizaţi toate aceste informaţii, să vă documentaţi utilizând
informaţiile de pe site-ul facultăţii noastre. Ne găsiţi, de asemenea, pe paginile de Facebook
şi Instagram ale facultăţii, unde, sunt convins, veţi găsi informaţii consistente care să vă
ajute să luaţi o decizie. Însă, important, vă îndemn să-i întrebaţi pe actualii şi foştii noştri
studenţi, care reprezintă o sursă valoroasă de informaţii care vă poate fundamenta decizia.
Şi, pentru ca lucrurile să vă fie şi mai clare, vă invit să faceţi o vizită la facultate. Orarul
cursurilor pentru ambele noastre specializări, sociologie şi asistenţă socială, este afişat
întotdeauna pe site-ul facultăţii şi puteţi alege să mergeţi la oricare dintre cursurile care
vă atrag atenţia. Ascultând prelegerile profesorilor noştri, sunt sigur, decizia va fi mult
mai uşoară! Faceţi acest exerciţiu şi, am convingerea că visurile voastre vor prinde contur,
iar direcţia vă va fi mult mai clară!
Vă aştept la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, ca un prim pas important în
direcţia cea bună!

DORU BUZDUCEA,
Decanul Facultăţii de
Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea din Bucureşti

LONG STORY SHORT
Dacă în 1906 sociologia figura ca disciplină în cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie, în 1910 aceasta apare
organizată sub forma unei specializări de sine stătătoare în cadrul Universităţii din Bucureşti. Perioada
interbelică este şi perioada de maximă expansiune a cercetării şi învăţământului sociologic românesc, de
clasicizare a acestuia ca Şcoala Sociologică de la Bucureşti, întemeiată de eminentul profesor Dimitrie Gusti.
Învăţământul sociologic a fost desfiinţat în 1947, reînfiinţat în 1966 şi din nou desfiinţat în 1978.
Între anii 1929 şi 1952 învăţământul în domeniul asistenţei sociale a funcţionat ca profil universitar în cadrul
Şcolii Superioare de Asistenţă Socială „Principesa Ileana”, sub conducerea sociologului Henri H. Stahl. În perioada
1952-1969, Şcoala Superioară de Asistenţă Socială de 4 ani a fost redusă la 3 ani, iar în anul 1969 învăţământul în
asistenţă socială a fost complet desfiinţat, considerându-se că problemele sociale pot fi rezolvate prin mecanisme
administrativ-birocratice şi politice bazate pe ideologia sistemului comunist.
După anul 1989 asistăm la o revigorare a învăţământului în Sociologie şi Asistenţă Socială, înfiinţându-se ca
facultate distinctă, continuându-se astfel tradiţia din anii ’20. În prezent, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială formează specialişti în ştiinţe sociale prin cele patru specializări ale sale, Sociologie, Antropologie,
Resurse Umane şi Asistenţă Socială.
Specializarea Antropolgie a fost înfiinţată în anul 2009, iar specializarea Resurse Umane în anul 2010,
ambele în cadrul domeniului de studiu Sociologie.

DOMENIUL DE LICENŢĂ SOCIOLOGIE
(învăţământ cu frecvenţă / 3 ani)

În cadrul domeniului SOCIOLOGIE funcţionează trei specializări: Sociologie, Resurse Umane şi Antropologie. Cursurile din
primele patru semestre sunt comune pentru toate cele trei specializări, iar ultimele două semestre vor conţine cursuri
specifice fiecăreia. Înscrierea se va face separat pe specializări.

SOCIOLOGIE

RESURSE UMANE

Direcţii de studiu:
Opinie publică şi comunicare
Organizaţii, resurse umane şi marketing
Devianţă socială şi criminalitate

Cursurile specifice acestei specializări în raport cu
Specializarea Sociologie sunt:
Comportamentul organizaţional; Introducere în managementul
resurselor umane; Metode de cercetare în resursele umane;
Comunicare în organizaţii; Conflict, negociere şi tehnici decizionale;
Resurse umane în contextul globalizării; Microeconomie; Politici
europene în domeniul formării şi dezvoltării profesionale.

*BUGET: 200 locuri, din care 3 locuri pentru romi
*TAXA: 200 locuri
Direcţiile de studiu se aleg la finalul celui de al II-lea anuniversitar.

*BUGET: 120 locuri
*TAXĂ: 80 locuri

SOCIOLOGIE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)
În cadrul acestei specializări, toate cursurile sunt predate
în limba engleză.
Cursuri specifice acestei specializări sunt: Material Culture; Social
Stratification and Mobility; Urban Sociology.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ –
ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ / 3 ANI

*BUGET: 25 locuri
*TAXA: 75 locuri

Direcţii de studiu:
Consiliere şi asistenţă socială clinică
Asistenţa socială a grupurilor de risc
Probaţiune şi protecţia victimei

ANTROPOLOGIE

*BUGET: 170 locuri, din care 9 locuri pentru romi
*TAXĂ: 130 locuri

Cursurile specifice acestei specializări în raport cu Specializarea
Sociologie sunt:
Cercetare de teren; Antropologie culturală; Antropologie generală;
Textul etnografic; Antropologia pieţelor financiare şi a banilor;
Limba şi antropologia socială; Antropologia ştiinţei şi a
tehnologiei; Antropologia dezvoltării; Antropologia schimbului şi
a proprietăţii; Fotografia, documentarul şi filmul antropologic;
Antropologia urbană.

Direcţiile de studiu se aleg la finalul celui de al II-lea an universitar.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ –
FRECVENŢĂ REDUSĂ (50 de locuri cu taxă)

*BUGET: 50 locuri
*TAXĂ: 50 locuri

Domeniul de licenţă Asistenţă socială (zi / 3 ani)
În cadrul domeniului Asistenţă socială funcţionează o singură
specializare, cu patru direcţii de studiu. Direcţiile de studiu se
aleg la finalul celui de-al II-a an universitar.

REPARTIZAREA BUGET-TAXĂ SE FACE ÎN FIECARE AN,
ÎN BAZA MEDIILOR OBŢINUTE.

*Cifrele de şcolarizare sunt propuneri ale facultăţii către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Acestea urmează a fi aprobate
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Învăţământul universitar de Licenţă
Sesiunile IULIE / SEPTEMBRIE

CONCURS DE DOSARE
ESEU MOTIVAŢIONAL evaluat cu ADMIS/RESPINS (doar la forma de învăţământ IF)
*Perioada de înscrieri va fi afişată pe site-ul facultăţii, www.sas.unibuc.ro, după aprobarea de către
Senatul Universităţii din Bucureşti.
**Pentru specializarea SOCIOLOGIE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ) eseul motivaţional trebuie scris în limba engleză.
Media de admitere pentru învăţământul universitar de licenţă ia în calcul notele de la
Bacalaureat pentru următoarele probe:
50% nota probei scrise la Limba şi literatura română;
50% nota probei scrise la una dintre disciplinele (la alegerea candidatului):
Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Matematică,
Informatică, Fizică, Chimie, Biologie sau Logică şi Argumentare.
Pentru a vedea ce acte sunt necesare alcătuirii dosarului de admitere poţi accesa
pagina noastră de internet: www.sas.unibuc.ro

NOTE ADMITERE 2019
Antropologie
Buget: Prima notă: 9.90; Ultima notă: 9.05
Taxă: Prima notă: 9.05; Ultima notă: 6.07

Resurse umane

ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTER

Sociologie

SESIUNILE IULIE/SEPTEMBRIE
Înscrieri: *iulie/septembrie
Examene: *iulie/septembrie

Buget: Prima notă: 10.00; Ultima notă: 9.05
Taxă: Prima notă: 9.90; Ultima notă: 6.40

*Perioada de înscrieri va fi afişată pe site-ul facultăţii, www.sas.unibuc.ro,
după aprobarea de către Senatul Universităţii din Bucureşti.

Buget: Prima notă: 10.00; Ultima notă: 9.55
Taxă: Prima notă: 9.90; Ultima notă: 8.55

Sociologie (în limba engleză)
Buget: Prima notă: 10.00; Ultima notă: 7.82
Taxă: Prima notă: 8.00; Ultima notă: 6.25

ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE DOCTORAT

Asistenţă socială

Înscrieri: *septembrie
Examene: *septembrie

Buget: Prima notă: 9.90; Ultima notă: 8.82
Taxă: Prima notă: 8.82; Ultima notă: 7.22

Asistenţă socială (ID)
Taxă: Prima notă: 9.65; Ultima notă: 7.87

*Perioada de înscrieri va fi afişată pe site-ul facultăţii, www.sas.unibuc.ro,
după aprobarea de către Senatul Universităţii din Bucureşti.

PROGRAME MASTER
SOCIOLOGIE
Programe de Master, învăţământ cu frecvenţă:
Managementul resurselor umane;
Devianţă socială şi criminalitate;
Sociologia consumului şi marketing;
Sondaje de opinie, marketing şi publicitate;
Studii de securitate;
Politici publice şi management în administraţia publică;
Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională;
Cercetare sociologică avansată;
Cercetare în sociologie
(în limba engleză – Master of Research in Sociology).

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Programe de Master, învăţământ cu frecvenţă:
Consiliere în asistenţa socială;
Grupuri de risc şi servicii sociale de suport;
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate;
Probaţiune;
Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri.

Pentru absolvenţii de studii post-universitare, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, organizează o
Şcoală Doctorală cu durata de 3 ani la finalul căreia se obţine titlul de Doctor în Sociologie. În prezent, Facultatea noastră are 120 de
doctoranzi. Activitatea de cercetare se realizează prin colaborarea profesorilor, doctoranzilor şi masteranzilor în cadrul celor opt centre
de cercetare ale Facultăţii: Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Asistenţă Socială; Centrul de Cercetări în Resurse Umane, Management şi
Marketing; Centrul de Politici Sociale; Centrul de Cercetare a structurilor şi proceselor sociale; Centrul de Geopolitică şi Antropologie
Vizuală; Centrul de Politici de Securitate Regională, Prevenirea şi Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii; Centrul de Studii pentru
Migraţie; Arhiva Română de Date Sociale.

s

sociologie
Facultatea de
Sociologie și Asistenţă Socială

„DE CE SĂ MĂ ÎNSCRIU LA SOCIOLOGIE?”
se întreabă, probabil, mulţi dintre voi.

Iată câteva răspunsuri la această întrebare:
Pentru că sociologia se ocupă cu mult mai multe teme decât
realizarea de sondaje de opinie, deşi, când spunem sociologie, cei
mai mulţi dintre noi au în minte imaginea graficelor ce reprezintă
răspunsurile oamenilor la un chestionar sau, poate, imaginea
sociologilor care comentează aceste date.
Pentru că urmând sociologia vei dobândi capacitatea de a
vedea ceea ce te înconjoară, relaţiile cu ceilalţi, organizaţiile,
comunităţile, comportamentele deviante, ceea ce se întâmplă
în viaţa politică, problemele sociale, publicitatea, viaţa socială în
general, altfel de cum par ele oamenilor obişnuiţi.
Pentru că sociologia este un domeniu în plină dezvoltare, cu un
obiect de studiu foarte flexibil, iar cunoştinţele dobândite despre
om şi societate au aplicabilitate directă într-o mulţime de zone
ocupaţionale: marketing, publicitate, mass-media, management,
comunicare politică, resurse umane, dezvoltare socială,
cercetare de piaţă etc.
Pentru că facultatea noastră dispune de o infrastructură de
învăţare ultramodernă: un laborator de înaltă specializare în
analiza comunicării în publicitate dotat cu sistemul Eyes Tracking,
ce permite analiza micromişcărilor ochilor, sistem de ultimă
generaţie utilizat în pretestarea reclamelor; acces la internet
gratuit în sistem wireless; o blibliotecă foate bine dotată şi o sală
de lectură modernă cu acces on-line la baze de date cu articole de
specialitate publicate în reviste internaţionale.
Pentru că dispune de cadre didactice foarte bine pregătite, conectate
la reţele de cercetare ştiinţifică de la nivel internaţional şi care conduc
proiecte de cercetare în care sunt implicaţi şi studenţi, masteranzi
şi doctoranzi. În cadrul echipelor de proiect, studenţii au şansa de
a dobândi experienţă în ceea ce priveşte cercetarea şi analizele
sociologice.

HIGH STANDARDS
Pentru că în ultimul an de studiu, specializarea sociologie vă oferă posibilitatea de a vă
centra cariera în cadrul a trei module de studiu: Opinie publică şi comunicare, Managementul
organizaţiilor şi marketing, Devianţă şi criminalitate. De asemenea, specializarea în cadrul
acestor module este continuată în domeniul cercetării şi analizelor sociologice.
Pentru toate acestea şi pentru multe altele, „TRY HIGH STANDARDS!”, alege să fii printre cei mai buni!

Perspective de carieră
La întrebarea „Ce înseamnă High Standards?” după terminarea facultăţii şi a programelor de
master şi doctorat, vă răspundem: mulţi dintre absolvenţii noştri lucrează ca sociologi 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.
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Lista absolvenţilor noştri cuprinde: oameni de ştiinţă, profesori universitari
şi directori de institute de cercetare şi sondare a opiniei publice,
oameni politici de prim rang, manageri de succes etc.
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antropologie

Facultatea de
Sociologie și Asistenţă Socială
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Poveştile cu cranii dezgropate, faraoni, totemuri, oase ce spun poveşti de groază
şi Indiana Jones sunt într-adevăr spumoase, dar când vine vorba de antropologia
contemporană, preocupările sunt cu totul altele. Antropologia la Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială te invită să încerci aventura, „TRY ADVENTURE”,
în stilul nostru. Dacă nu te-am făcut curios, haide să-ţi arătăm câteva teme de
cercetare sintetizate la nivel de titluri:

Cum folosesc angajaţii spaţiile birourilor unde lucrează?
Cum afectează designul de interior clienţii cafenelelor?
Ce aşteptări au utilizatorii de telefoane mobile?
Cum funcţionează relaţiile de muncă în fabricile de automobile?
Care sunt ritualurile cotidiene în baruri?
Cum se schimbă cultura urbană?
Care este semnificaţia tatuajelor?
Ce spune conţinutul genţii unei domnişoare despre societatea
contemporană?

Specializarea Antropologie oferită de facultatea noastră corespunde tendinţelor internaţionale ale acestei
discipline şi profesii. Primele 3 semestre coincid cu specializarea sociologie, însă în anul al II-lea, semestrul II şi
anul al III-lea cursurile se diferenţiază.
Specializarea oferă câteva cursuri care permit familiarizarea rapidă cu disciplina: Antropologie generală,
Antropologie contemporană, Cercetarea de teren, Textul etnografic.
Alte cursuri se centrează pe transformările societăţilor contemporane (Modernitate şi individualizare, Sociologia
corpului, Migraţie şi dezvoltare).
În fine, un număr mare de cursuri acoperă câteva dintre domeniile disciplinei: Antropologia pieţelor financiare
şi a banilor; Limbă şi antropologie socială; Antropologia ştiinţei şi a tehnologiei; Antropologia dezvoltării;
Antropologia schimbului şi a proprietăţii; Fotografia, documentarul şi filmul antropologic; Antropologia urbană.

Felul în care sunt concepute cursurile
vizează oferirea de competenţe care să
susţină mai multe opţiuni de carieră. Unele
sunt comune cu cele oferite de formaţia de
sociolog, altele sunt diferite. Ca cercetător
ştiinţific, cel mai probabil, vei fi angajat
de universităţi, firme, think-tank-uri sau
autorităţi publice. Este, de asemenea,
probabil să îţi continui studiile în străinătate,
dacă doreşti un doctorat în antropologie.
Cea mai mare parte a celor care se
specializează în antropologie lucrează
în antropologia aplicată şi dezvoltare
comunitară. Un astfel de absolvent poate
lucra în administraţia locală şi centrală,
în organizaţii nonguvernamentale, în
organizaţii internaţionale sau în programe de
responsabilitate socială corporatistă. Un alt
domeniu unde competenţele antropologilor
sunt preţuite îl constituie marketing-ul,
design-ul sau publicitatea.

Dacă vrei să descoperi mai multe direcţii sau să îţi creezi propria cale, fii curios,

„TRY ADVENTURE!”

resurse umane
Facultatea de
Sociologie și Asistenţă Socială

Te atrage o carieră în domeniul competitiv al resurselor umane?
Începe să o construieşti alegând specializarea „Resurse Umane” din cadrul
domeniului de studiu Sociologie de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

„TRY LEADERSHIP!”
Ca să îţi faci o imagine mai clară despre ce înseamnă „Resurse Umane” la facultatea noastră:
După ce în primele trei semestre ai studiat disciplinele de bază din cadrul domeniului de studiu
Sociologie, în ultimele trei semestre te vei specializa în Resurse Umane.
Vrei să înţelegi mai bine comportamentul oamenilor în organizaţii şi influenţa remarcabilă a multinaţionalelor?
Managementul Resurselor Umane este ancorat în realitate, cu impact evident asupra vieţii noastre profesionale.
Leadership, Project management, Trainees, Alumni sunt câţiva termeni care te vor ajuta să îţi exprimi valorile în
stil High Class.
Mai exact, prin intermediul acestei noi arii de studii finalizate cu licenţă, vei afla cum:
» Să îmbini teoria cu practica, lumea academică şi cea profesională;
» Să faci conexiuni şi să investighezi pertinent procesele specifice de resurse umane: recrutare şi selecţie,
analiza conţinutului muncii (fişa postului), motivare şi evaluarea performanţelor, stiluri de management
şi leadership, managementul schimbării, mobilitate şi diversitate în organizaţie, formare şi dezvoltarea
competenţelor, integrare şi socializare organizaţională, salarizare şi politici de compensaţii, echilibrul
dintre carieră şi viaţa personală, dinamica grupului de muncă, marketing de personal (dezvoltarea
brandului de angajator de top), inteligenţa emoţională şi promovarea în carieră;
» Să analizezi tendinţele, oportunităţile, provocările şi riscurile de pe piaţa dinamică a forţei de muncă;
» Să devii un specialist de resurse umane autentic, cooptat în proiecte importante;
» Să stăpâneşti cunoştinţe valoroase de legislaţia muncii;
» Să iei contact şi să explorezi multiple modele de cultură şi climat organizaţional;
» Să ai succes în rolul de angajat, optimizând raportul cost-beneficii.

CE OPŢIUNI AI MAI DEPARTE?
» Poţi urma studii aprofundate de masterat într-o paletă de domenii interdisciplinare: sociologia organizaţiilor,
management şi leadership, ştiinţele comunicării, relaţii publice etc.
Pentru aprofundarea cunoştinţelor şi perfecţionarea competenţelor, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
îţi pune la dispoziţie un master dedicat Managementului Resurselor Umane şi un altul de Sociologia Consumului şi
Marketing.

PERSPECTIVE DE CARIERĂ:
» Specialist în departamentul de resurse umane al
organizaţiilor din sectorul public, privat sau ONG-uri
» 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.
Dacă te-am convins ori ţi-am spus ceea ce ai vrut să auzi ori
ceea ce sperai, nu mai ezita, noi suntem aici,

„TRY LEADERSHIP!”

asistenţă socială

Facultatea de
Sociologie și Asistenţă Socială

ă

Ai simţit vreodată că vrei să schimbi lumea, că vrei să ajuţi, că vrei să contribui la un viitor mai bun?
Atunci noi credem că trebuie să începi să te implici, iar îndemnul specializării noastre este

„TRY INVOLVEMENT”.
Într-adevăr, nu este un domeniu uşor şi nu vrem să crezi că o inimă mare ţine loc de activităţi specifice
specializării noastre, în schimb cu o inimă mare ai un bagaj ce te recomandă filozofiei noastre! Spunem
asta pentru că:
A fi asistent social înseamnă să lucrezi cu persoane care întâmpină greutăţi atât în viaţa lor personală,
cât şi în cea familială. Asistenţa socială promovează schimbarea socială, dar şi rezolvarea problemelor
care apar în relaţiile umane. Totodată, respectând demnitatea şi individualitatea umană, asistenţa
socială urmăreşte ajutorarea oamenilor pentru a-şi împlini întregul lor potenţial.
În primele patru semestre vei urma cursuri generale, care te vor pregăti pentru introducerea în
domeniul asistenţei sociale: Psihologie, Sociologie, Teorii clasice şi moderne în asistenţa socială,
Asistenţă socială a familiei, Drept în asistenţă socială, Managementul proiectelor etc. În ultimele două
semestre îţi vei continua pregătirea, aprofundând direcţia pentru care ai optat. Totodată, îţi vei dezvolta
abilităţile şi deprinderile desfăşurând practică în instituţii din sectorul public, voluntar sau privat.
Facultatea are încheiate aproape 100 de acorduri de parteneriat cu instituţiile de asistenţă socială.

La secţia de Asistenţă Socială, plecăm de la ideea că schimbând o persoană, contribuind
la îmbunătăţirea situaţiei dintr-o familie sau dintr-o comunitate, ajutăm la schimbarea
în bine a întregii societăţi. Prin urmare, căutăm soluţii, nu ne limităm doar să discutăm
despre problemele existente. De aceea, au fost dezvoltate trei direcţii majore de studii:
Consiliere în asistenţa socială clinică; Asistenţa socială a grupurilor de risc; Probaţiunea
şi protecţia victimei.

Prin mobilităţile Erasmus vei putea studia la marile universităţi europene, iar ca absolvent al specializării
de asistenţă socială vei avea un loc de muncă asigurat în cadrul Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, în cadrul primăriilor, în penitenciare, în organizaţii non-guvernamentale sau în cadrul proiectelor
de responsabilitate socială corporatistă.
Îţi propunem să urmezi apoi un master în Consiliere, Grupuri de risc şi servicii sociale de suport,
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate sau Probaţiune. Dacă toate acestea te definesc,
noi îţi recomandăm cu căldură

„TRY INVOLVEMENT!”
şi tot ce ţine de specializarea Asistenţă Socială.

FACILITĂŢI
» Reţea de peste 200 de calculatoare;
» Acces liber la internet în spaţiul Facultăţii (LAN şi Wireless);
» 3 laboratoare de informatică şi săli pentru internet;
» Săli de conferinţe şi cursuri dotate cu echipamente audio-video moderne
(smart-board-uri, videoproiectoare, sound systems);
» Săli de seminarii multifuncţionale;
» Laborator pentru studiul reacţiilor individuale şi de grup;
» Laptop-uri, camere video digitale;
» Tipografie proprie.
Asociaţia Studenţilor Sociologi şi Asistenţi Sociali a luat naştere la 1 august 2003 ca răspuns a dorinţei studenţilor
de a se reuni într-o organizaţie proprie orientată profesional, având misiunea de a facilita accesul lor pe piaţa
muncii şi de a reprezenta drepturile studenţilor.

SOCIAL CLUB
Aflat la demisolul facultăţii, Social Club este deschis de studenţi pentru studenţi. Voia bună şi muzica sunt
ingredientele de bază pentru a găsi relaxarea şi atmosfera dorită. Aici găseşti mâncare „ca la mama acasă”,
băuturi răcoritoare şi terasă în aer liber.
La Social Club, week-end-ul 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 noştri din cercetările sau taberele în care au fost.

BIBLIOTECA
Peste 23.000 de volume de specialitate româneşti şi străine de ultimă oră;
3 săli de lectură cu 84 de locuri şi acces liber la raft;
Centru de împrumut cu program flexibil;
Catalog electronic VUBIC pentru căutare;
Baze de date academice electronice disponibile pe internet (EBSCO, ProQuest, TDNet, SpringerLink);
CD-uri multimedia;
Reţea de internet Wireless;
Facultatea a dezvoltat parteneriate cu universităţi de prestigiu din Uniunea Europeană şi Statele
Unite ale Americii;
Programe de mobilităţi studenţeşti internaţionale finanţate de Guvernul român prin CNBSS sau de
programul Fulbright prin Ambasada SUA;
Programul de burse europene Socrates-Erasmus: cursuri de profil la universităţi din Franţa, Anglia,
Suedia, Germania, Belgia, Spania, Italia, Olanda.

ADMITERE
Înscrieri pentru Admitere 2020:
Perioada de înscrieri va fi afişată pe site-ul facultăţii, www.sas.unibuc.ro,
după aprobarea de către Senatul Universităţii din Bucureşti.
Persoană responsabilă cu informaţii privind Sesiunea de Admitere 2020: Secretar Simona GHIŢĂ
Tel: (021) 311.21.68
E-mail: office@sas.unibuc.ro
Persoanele care doresc să afle mai multe detalii despre admiterea şi activităţile facultăţii noastre
sunt invitate la vizite în Facultate, ce pot fi organizate la cerere.
Persoană de contact: prof. univ. dr. Gabriel JDERU
E-mail: gabriel.jderu@sas.unibuc.ro

CONTACT
Strada Schitu Măgureanu nr. 9, Sector 5, Bucureşti

Cum ajungeţi?
Metrou: Staţia Izvor
Linii RATB: Staţia Mihail Kogălniceanu
Troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91
Autobuze: 112, 137, 268, 336, 601
Contact
Telefoane: +4021.314.03.26, +4021.315.31.22
Fax: +4021.315.83.91
Web: www.sas.unibuc.ro

