SECURITATE COMUNITARĂ ŞI CONTROLUL VIOLENŢEI
Programul

de

master

profesional

SECURITATE

COMUNITARĂ

ȘI

CONTROLUL VIOLENȚEI își propune formarea cunoștințelor, abilităților și
competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul sociologie,
antropologie socială și dezvoltare comunitară durabilă orientate către
cercetarea fundamentală focalizată pe analiza etiologică şi identificarea de
soluţii

socio-juridice

contextualizate

cultural,

în

vederea

controlului

fenomenelor deviante sub toate formele de manifestare: devianţă familială,
şcolară, delincvenţă juvenilă, criminalitate și conduita victimiară, fenomenul
toxico-dependenței etc.
Expertiza acumulată în cadrul programului de master SECURITATE
COMUNITARĂ ȘI CONTROLUL VIOLENȚEI vizează implementarea unor proiecte
specifice realizării securității comunitare prin gestionarea situațiilor de
vulnerabilitate și risc social, cu aplicație în următoarele domenii ale
intervenției sociale: protecție socială și asistență familială; consiliere și alte
forme de asistare socială în mediul școlar; consiliere spirituală și alte forme de
asistare socio-medicală și filantropică; prevenirea delincvenței juvenile prin
gestionarea măsurilor și sancțiunilor comunitare sau a celor custodiale ori
privative de libertate; combaterea criminalității prin strategii socio-juridice de
asistare psihosocială penală și postpenală; prevenirea riscurilor sociale în
domeniul toxico-dependențelor și al psihiatriei medico-legale clinice – forensic
medical healthcare (FMH); negocierea conflictelor intracomunitare prin
utilizarea medierii în sens larg ori a medierii victimă-agresor, în sens restrâns.

Securitate comunitară şi controlul violenţei
Plan de învățământ
Modele europene de securitate comunitară
Protecţia familiei în context european
Antropologia criminalităţii
Mobilitatea demografică și securitatea comunitară
Anul I

Etică și integritate academică
Criminologie și victimologie
Tipuri de comunități. Probleme sociale specifice
Modele tradiţionale şi actuale de familie
Psihologie judiciară
Practica profesională I
Violenţa în şcoală şi forme de devianţă şcolară
Probaţiune şi justiţie restaurativă
Devianţa urbană şi drogurile
Medierea contextuală a disputelor
Practica profesională II

Anul II

Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare
Managementul comportamentelor de risc social în domeniul muncii
Ordinea socială și violența religioasă
Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
Managementul proiectelor europene

(opțional)

Pregătirea pentru liberare și asistența postpenală

(opțional)

