
 

PROBAȚIUNE, MEDIERE ȘI 

ASISTENȚA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACȚIUNILOR 

 

Programul de master profesional PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA 

SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR își propune formarea cunoștințelor, 

abilităților și competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul 

asistenței sociale în așa fel încât aceștia să ofere cele mai performante servicii 

în domeniul supravegherii în comunitate a persoanelor care au comis fapte 

penale. 

 

Programul de master profesional PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA 

SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR este ancorat într-un mediu de învățare 

interdisciplinar și răspunde unor cerinţe şi necesitati punctuale ale pieței 

muncii privind domeniul probațiunii, medierii și asistenței sociale. 

 

Programul de masterat PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A 

VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR vine în întâmpinarea nevoii de pregătire 

permanentă a licenţiaţilor în domeniul ştiinţelor sociale: asistenţi sociali, jurişti 

psihologi sau sociologi. De asemenea, programul de master vizează pregătirea 

continuă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul justiţiei 

penale, judecători, procurori, personalul serviciilor de reintegrare din 

penitenciare, poliţişti sau în sistemele alternative de rezolvare a conflictelor. 

 

Diversificarea competenţelor consilierilor de probaţiune (asistenţa 

victimelor, probaţiunea transfrontalieră etc.), precum şi dezvoltarea recentă în 

România a strategiilor de rezolvare alternativă a conflictelor (justiţia 

restaurativă, medierea victimă-infractor) impun integrarea acestor direcţii în 

oferta educațională a masteratului. 

  



 

Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor 

Plan de învățământ 

 

Anul I 

Sistemul de probațiune 

Justiția Restaurativă. Teorii. Modele. Practici 

Strategii alternative de rezolvare a disputelor 

Antreprenoriat și valori sociale 

Etică și integritate academică 

Practica justiției restaurative. Mediarea victimă-infractor. Medierea în 

grup familial 

Justiția juvenilă în Europa 

Strategii și metode de cercetare calitativă 

Asistența penală a pesoanelor cu nevoi speciale 

Practica profesională I 

Anul II 

Victimologie 

Medierea în conflictele civile și comerciale 

Criminologie 

Risc, nevoi și răspundere 

Practica profesională II 

Prevenție și dezvoltare comunitară 

Violența copiilor și tinerilor. Prevenție și intervenție 

Managementul proiectelor europene 

Practica pentru elaborarea lucrării de disertație 

Traficul de ființe umane (opțional) 

Violenţa în şcoală şi forme de devianţă şcolară (opțional) 

 

 

  




