
 

FAMILIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE 

 

Programul de master profesional FAMILIA ȘI MANAGEMENTUL 

RESURSELOR FAMILIALE își propune formarea cunoștințelor, abilităților și 

competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul asistenței 

sociale în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii specializate legate de 

politicile sociale în domeniul familiei și resurselor familiale, strategii de 

evaluare și dezvoltare a serviciilor sociale specifice. 

 

Programul de masterat este orientate preponderent spre formarea 

competenţelor profesionale care rezultă din ansamblul unitar şi dinamic al 

cunoştinţelor şi abilităţilor specifice acumulate în cadrul disciplinelor studiate.  

 

Programul de master profesional FAMILIA ȘI MANAGEMENTUL 

RESURSELOR FAMILIALE este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar și 

răspunde unor cerinţe şi necesitati punctuale ale pieței muncii privind domeniul  

 

Programul de masterat FAMILIA ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR 

FAMILIALE vine în întâmpinarea nevoii de pregătire permanentă a licenţiaţilor în 

domeniul ştiinţelor sociale şi umane: asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, 

sociologi, pedagogi, jurişti, teologi, funcţionari publici, profesori. 

 

Scopul masteratului este de a studia familia din perspectivă 

ecosistemică, de a identifica disfuncţionalităţile şi de a formula strategii 

specifice de intervenţie. Această viziune conceptuală ajută la înţelegerea 

modalităţilor variate prin care familia poate să se adapteze la mediul social în 

schimbare, prin plasarea acesteia în diferite contexte situaţionale: comunitar, 

cultural, economic, politic, terapeutic. 

 

  



 

Familia și managementul resurselor familiale 

Plan de învățământ 

 

Anul I 

Familia în situaţii de criză 

Sociologia copilăriei 

Familia persoanei cu nevoi speciale 

Familia vârstnică 

Etică și integritate academică 

Consilierea pentru dezvoltare personală 

Violenţa în familie. Strategii de lucru cu victima și agresorul 

Managementul dependenței și codependenței de substanțe în familie 

Modele tradiționale și actuale de familie 

Practica profesională I 

Anul II 

Introducere în terapia familială 

Familia şi spiritualitatea creștină 

Corp și sănătate în sistemul familial 

Practica profesională II 

Familia și migrația internațională (opțional) 

Protecţia familiei în context european (opțional) 

Familie și educație 

Metode apreciative în intervenția socială 

Strategii și metode de cercetare calitativă 

Practica pentru elaborarea lucrării de disertație 

Managementul proiectelor europene (opțional) 

Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare (opțional) 

 

 

  




