ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
ECONOMIE SOCIALĂ
Master interdisciplinar in parteneriat cu Joint
Master Degree Programme “Social Work and
Social Economy” (SOWOSEC)
Decide informat şi responsabil cu privire la viitorul tău
profesional! Ascultă cuvintele unora dintre absolvenţi, cunoaşte-le
experienţele şi priveşte, prin ochii lor, la ceea ce oferă Masterul
„Asistenţă socială şi economie socială”. Sunt, ca şi tine, specialişti
care, la un moment dat, au căutat calea spre o carieră de succes şi,
din fericire, au găsit-o.

Alexandra Mazere – Asistent social Asociația Familia Regăsită,
absolvent master Asistență Socială și Economie Socială
Alegerea masterului Asistență Socială
și Economie Socială nu a fost una
întamplătoare. Proaspăt absolventă de
asistență socială, mi-am dorit să
evoluez, să mă specializez și să
acumulez cunoștințe cu care nu m-am
întalnit în anii de studiu la nivel licență.
Astfel, am ajuns să cunosc și să văd
importanța
antreprenoriatului
în
asistență socială,
rolul economiei
sociale în ceea ce privește incluziunea
socială a persoanelor defavorizate,
esențialitatea evaluărilor de programe
și proiecte sociale.
Acum, la finalizarea masterului, mă gândesc la
nenumăratele oportunități pe care acest program masteral mi le-a
oferit. De la evenimente care susțin promovarea economiei
sociale, interacțiune cu studenți și cadre didactice din instituții
partenere până la program flexibil și profesori cu care am lucrat cu
drag. Simt că am devenit mai bogată în cunoștințe și experiențe
practice, am devenit ușor, ușor un profesionist, un agent al
schimbării pentru oamenii cu care lucrez.
Recomand acest program masteral și încurajez atât
proaspeți absolvenți cât și oameni cu experiență în domeniu să
cunoască din această sferă de activitate, cea a economiei sociale,
ce vine în sprijinul oamenilor care se confruntă cu bariere sociale,
cu dificultăți și vulnerabilități în viața lor.

Daniela Hălmaci – Director al Centrului de Integrare prin
terapie ocupațională Mediaș, absolvent master Asistență Socială
și Economie Socială
Din anul 2005 am lucrat ca și economist în două structuri de
asistenţă socială din Mediaş: o
asociaţie cu activitate economică
de Unitate protejată şi un centru
rezidenţial tip CITO, care are ca
misiune
integrarea
socioprofesională a persoanelor adulte
cu
dizabilităţi.
Activitatea
curentă şi proiectele în care am
fost implicată m-au fǎcut să mă
întâlnesc pe de o parte cu lacunele legislative și practica socială
iar pe de altă parte cu lipsa mea de pregǎtire specifică în domeniul
social și cel al economiei sociale. Aşadar trecerea de la domeniul
economic la cel social a venit în întâmpinarea nevoii mele de
dezvoltare profesională într-un domeniu nou și plin de provocări,
cel al economiei sociale.
Anul 2016 a fost anul schimbării , anul în care am simțit
că pot trece de bariera cifrelor și să mă îndrept către un domeniu
în care pot contribui la o schimbare în viaţa oamenilor aflaţi în
situaţii dificile. Am aplicat pentru postul de director și am reușit.
Experiența anterioară și cursurile programului masteral de
"Asistenţă socială şi economie socială " din cadrul Facultăţii de
Sociologie şi Asistenţă Socială al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj
Napoca mi-au dat pe lângă cunoștințele necesar și încrederea că
pot reuși.
Au fost doi ani grei din punct de vedere al gestionării
timpului, dar a meritat. Acum la sfirşitul acestui ciclu academic
sunt sigură că pot promova economia socială ca pe un mijloc de
creştere a responsabilităţii sociale, un instrument flexibil şi durabil
care va genera locuri de muncă și dezvoltare economică la nivel
local pentru persoanele din grupurile vulnerabile.
Încurajez tinerii absolvenți dar și oamenii cu experiență
care vor să afle ”tainele” economiei sociale să urmeze acest
program masteral.
Ca economist am învățat ca dincolo de cifrele reci ale
Economiei de piață există suflet în Economia socială !

Diana Percă – student masterand Asistență Socială și
Economie Socială
Fiecare întâlnire, fie că e cu
studenți,
profesori
sau
alți
profesioniști, înseamnă schimb de
informații, o oportunitate de a învăța
din experiențele altora, o șansă de a
ne dezvolta personal și profesional, în
egală
măsură.
Înscrierea
și
participarea la masterul de Asistență
Socială și Economie Socială din
cadrul UBB Cluj, a fost o astfel de
oportunitate și a presupus, cel puțin
până acum, multe întâlniri cu oameni
care contribuie cu bucurie la
dezvoltarea economiei sociale.
Programul de master este unul
interdisciplinar, la care își aduc contribuția cadre didactice de la
mai multe facultăți. Acest lucru ne oferă ocazia să dezbatem
probleme sociale sau de interes în economia socială din mai multe
perspective și învățăm să căutăm soluții ținând cont de fiecare
abordare în parte.
Ca studenți ai masterului de Asistență Socială și Economie
Socială suntem încurajați și provocați să ne implicăm în activități
care aduc o contribuție importantă la formarea noastră. Primul
exemplu care îmi vine în minte este organizarea „Zilelor Clujene
ale Economiei Sociale”, eveniment în cadrul căruia, în primul
rând, am avut bucuria de a interacționa cu profesioniști, cu oameni
care activează în structuri de economie socială, iar în al doilea
rând, șansa de a afla despre diversitatea soluțiilor găsite de oameni
întreprinzători la probleme sociale. A fost o ocazie bună de a
descoperi cum se aplică în practică lucrurile discutate în cadrul
cursurilor. Totodată, prin acest eveniment am contribuit la
promovarea economiei sociale la nivelul comunității locale, dar nu
numai.

Una dintre experiențele frumoase pe care le-am avut, în
acest prim an de master, a fost vizita studenților de la
universitățile partenere din Viena și Munchen, care au fost curioși
să afle ce înseamnă economia socială în România și care, în
același timp, ne-au împărtășit din ideile și experiențele lor legate
de acest domeniu. Pe lângă vizita studenților, am primit vizita
profesorilor de la universități partenere care ne-au vorbit despre
experiențele lor legate de antreprenoriatul social, care ne-au
încurajat să căutăm și să apelăm la inovație în rezolvarea
problemelor sociale și care ne-au confirmat încă o dată importanța
și necesitatea existenței sectorului solidar.
Pe scurt, formarea în cadrul acestui master este un proces
complex care presupune: implicare activă, profesori dedicați,
cursuri interactive, provocări, colaborări și interacțiuni cu
profesioniști care lucrează în structuri de economie socială, vizite
și schimburi de experiență în universități partenere și oportunități
de a inova.
Te așteptăm să fii colegul nostru!

Nicu Elena-Mihaela - student masterand Asistenţă Socială şi
Economie Socială

Am ales să urmez masterul de
„Asistenţă Socială şi Economie
Socială” din dorinţa de a aprofunda
domeniul asistenţei sociale precum şi
alte modalităţi prin care pot fi ajutate
persoanele vulnerabile să se integreze
mai uşor în muncă şi în societate, dar
şi pentru că mi-am dorit să aflu
lucruri noi.
Astfel am descoperit un
domeniu nou al asistenţei sociale, foarte interesant, ce îmbină
strategiile economice cu latura socială, în care am avut
posibilitatea de a interacţiona cu profesionişti din domeniu şi de a
învăţa de la unii dintre cei mai buni profesori. Consider acest
master o provocare şi totodată o bună oportunitate de dezvoltare
personală şi profesională, şi de completare a celor trei ani de
facultate.
Recomand cu încredere acest program masteral tuturor
studenţilor ce îşi doresc să se implice activ în comunitate şi să se
dezvolte atât pe plan personal cât şi pe plan profesional.

Irimia Antonia - absolvent Master Asistență Socială și Economie
Socială”
,,Dacă ar fi să descriu acest Master în 3
cuvinte aș spune simplu: dedicare, inovație
și creativitate.
Dedicare atât din partea cadrelor
didactice - abordarea unei metode
interactive de predare, punând pe primul loc
implicarea studenților în diferite activități și
interacțiunea acestora cu diverși specialiști
în domeniu, astfel creându-se legături și
oportunități de dezvoltare pentru viitor - cât
și din partea studenților - desfășurarea
Zilelor Clujene ale Economiei Sociale,
eveniment organizat la inițiativa studenților, cu sprijinul cadrelor
didactice și reunind profesioniști din domeniul asistenței sociale și
economiei sociale.
Inovație deoarece economia socială constituie o ”umbrelă”
menită să acopere mai multe tipuri de probleme prin implicarea
directă a beneficiarilor, astfel transformându-i din beneficiari în
contribuabili, iar referitor la profesioniști, economia socială le
oferă posibilitatea de a deveni antreprenori sociali, dezvoltându-și
propria afacere îmbinând latura socială cu cea economică.
Creativitate pentru că economia socială este un domeniu
neexploatat care abia așteaptă să fie asaltat de idei geniale ce vin
în sprijinul societății, iar acest Master îți dă posibilitatea de a-ți
pune ideile în practică încă de pe băncile facultății.
Un alt punct forte al acestui Master îl reprezintă
interacțiunea cu studenții și cadrele didactice de la universitățile
partenere fie prin bursele acordate, fie prin participarea la
schimburi de experiență.
Prin urmare să recomand cu tărie Masterul Asistență
Socială și Economie Socială tuturor celor care au spirit civic și
care doresc să se implice în complexul proces de dezvoltare a
societății.”

Partnoi Paula - absolvent Master Asistență Socială și Economie
Socială
,,Alegerea
acestui
program
masteral nu a fost deloc întâmplătoare.
Îmi doream foarte mult să am
continuitate în ceea ce am terminat, astfel
încât să îmi pot îndeplini visul mult dorit
- să pun bazele unui proiect social, care
să vizeze incluziunea socială a tinerilor
cu boli cronice.
Timp de doi ani, prin masterul ASES am acumulat o experienţă
bogată, variată, care m-a ajutat să îmi dezvolt şi să pun în practică atât
competenţele şi capacităţile organizatorice, prin participarea la
evenimentul tradiţie, organizat de masterul ASES – Zilele clujene ale
Economiei Sociale, cât şi cele de comunicare, de lucru în echipă, de
studiu şi analiză critică a bibilografiei de specialitate, prin scrierea de
proiecte de specialitate de la diferite cursuri, foarte interesante şi utile,
oferite de programul masteral. Toate aceste cursuri la rândul lor au
contribuit la dezvoltarea mea personală şi profesională.
Experienţa mea academică ASES s-a finalizat prin elaborarea
lucrării de disertaţie “Înfiinţarea unui Centru de Recreere
Multifuncţional destinat tinerilor cu boli cronice”. Prin urmare, pot
spune că aşteptările legate de acest master au fost atinse şi că visul meu
legat de incluziunea socială a tinerilor cu boli cornice e pe cale de a
deveni realitate.
Recomand cu căldură şi încredere urmarea cursurilor
programului masteral de Asistenţă Socială şi Economie Socială
oricărui student absolvent care îşi doreşte să capete cunoştinţe din
diferite domenii, care doreşte să fie activ în dezvoltarea durabilă a
comunităţii, care crede în potenţialul creativităţii sale şi a celor din jurul
său, care vede dincolo de barierele sociale apărute la orice pas în viaţa
persoanelor vulnerabile.”

Solyom Kinga– absolvent Master Asistență Socială și Economie
Socială

,,Motivul pentru care am
ales acest masterat a fost legat de
dorința mea de a veni în sprijinul
persoanelor vulnerabile și de a
contribui la integrarea lor socioprofesională.
Aici am cunoscut oameni
de la care chiar am avut multe de
învățat: profesori, studenți și alte
persoane care realizează activități
de economie socială. În primul
rând mi-am înbogățit cunoștințele
acumulate în cei trei ani de studiu,
în al doilea rând am învățat să
identific resursele existente în vederea sprijinirii persoanelor care
sunt vulnerabile.
Personal, acest masterat m-a schimbat foarte mult; în
primul rând am reușit să devin mai empatică, suportivă atentă la
nevoile celor din jurul meu; în al doilea rând, am învățat să nu
emit judecăți de valoare asupra oamenilor, să-i privesc și să-i
înțeleg dincolo de aparențe.
Mi-a plăcut faptul că am avut posibilitatea să deprindem
abilități necesare pentru înființarea și gestionarea unei
întreprinderi sociale și scrierea de proiecte sociale. De asemenea
am avut posibilitatea să particip la diverse evenimente dedicate
economiei sociale, evenimente în cadrul cărora am cunoscut
oameni cu o vastă experiență în domeniu de la care am avut multe
de învățat și, am mai multe posibilități de integrare pe piața
muncii.”

Demian Florina – student masterand Asistență Socială și
Economie Socială
,,Masterul de Asistență
Socială și Economie Socială a fost
alegerea potrivită pentru mine și
mi-a adus numai satisfacții: am
cunoscut profesori dedicați și
profesioniști
competenți
în
domeniu, am învățat lucruri noi și
am avut parte de experiențe noi,
dar cel mai important pentru mine
a fost faptul că am avut onoarea de
a mă implica alături de colegi, în
organizarea evenimentului “Zilele
Clujene ale Economiei Sociale”,
Ediția a III – a 2016.
Evenimentul a luat naștere
la inițiativa studenților de la această specializare și
reprezintă o campanie de promovare a conceptului de economie
socială, dar şi un prilej de a reuni mai multe unităţi de economie
socială în cadrul Târgului ECONSOC EXPO și a dezbaterilor
desfășurate.
Cu alte cuvinte, pot spune că acest master a contribuit la
dezvoltarea mea personală și profesională și mi-a oferit o nouă
perspectivă asupra societății în care traiesc. Dacă doriți să vă
implicați activ în formarea voastră profesională și să determinați o
schimbare, vă invit să descoperiți Masterul de Asistență Socială și
Economie Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență
Socială, Cluj Napoca.”

Roxana Iordache –absolvent master Asistență Socială și
Economie Socială
Am ales Masterul de Asistenţă Socială şi
Economie Socială din dorinţa de a afla
răspunsuri la anumite probleme sociale
care mi-au atras atenţia în timpul licenţei:
sărăcie, excluziune socială, discriminare.
Timp de un an, pot spune că am acumulat
nu doar răspunsurile dorite, dar am primit
suport în a găsi soluţii pentru a produce o
schimbare. În fond, cred că un bun
profesionist este în primul rând un agent
al schimbării pentru sine şi, mai ales,
pentru comunitatea pe care o deserveşte.
Prin ce atrage acest master? Dacă
priviţi broşura este uşor să vă daţi seama
că oferă o diversitate curriculară care contribuie la dezvoltarea
profesională şi personală. Fie că terminaţi litere, economie, drept
sau ştiinte politice, veţi descoperi în scurt timp că aici veţi învăţa
câte puţin din fiecare.
Cursurile şi seminariile se derulează într-o manieră
interactivă, menită să provoace studenţii la dezbateri şi schimburi
de idei care aduc un plus de cunoaştere în formarea fiecăruia.
Deschiderea, comunicarea şi sprijinul primit din partea cadrelor
didactice consolidează relaţia student-profesor şi îndeamnă la a fi
un partener activ în propria formare.
Cu alte cuvinte, procesul de învăţare este unul complet şi
complex: de la noţiuni predate în săli de curs, la vizite de studiu în
ţări partenere, la schimburi de experienţă şi participări la târguri
de economie socială.”

Nicoleta Colcer – absolvent master Asistență Socială și
Economie Socială
Am absolvit Facultatea de
Asistență Socială, dar am ales să
lucrez în domeniul Resurse
Umane. În momentul în care am
finalizat studiile de nivel licență
am decis să aleg masterul de
Asistență Socială și Economie
Socială pentru a afla cum pot
îmbina domeiul social cu cel
economic și cum aș putea eu să mă implic în aceste proiecte. Pe
parcursul celor 2 ani de studiu am avut plăcerea să învăț care este
legătura dintre asistența socială și activitatea pe care o desfășor în
prezent.
Răspunsul este simplu: Responsabilitate Socială
Corporatistă (CSR). Imediat ce am aflat despre această ramura a
economiei sociale am decis ca să mă implic activ în desfășurarea
acestor proiecte și să pun în practică ceea ce învățam la cursuri. În
timpul facultății am avut șansa să cunosc fiecare ramură a
Asistenței Sociale și am învățat ce înseamnă munca cu persoane
vulenrabile, astfel fiindu-mi mai ușor să înțeleg nevoile anumitor
categorii de oameni și să transmit aceste specte colegilor mei.
Sunt de părere că aceste proiecte trebuie dezvoltate și este nevoie
de specialiști pentru a putea fi implementate și promovate. Prin
urmrare, acest master reprezintă calea sigură spre succes.
Recomand cu încredere acest program masteral, în primul rând
datorită modalității de predare (interacțiune directă cu profesorul;
implicare activă; cursuri susținute de profesioniști în economie
soială, interacțiune cu modele de bună practică, etc ), iar în al
doilea rând, datorită relațiilor cu partenerii internaționali.
Dacă vrei să inovezi și să contribui la îmbunătățirea
condițiilor de trai a persoanelor vulnerabile, acest master
reprezintă alegerea perfectă. Eu m-am convins de acest aspect și
dacă ar trebui să o iau de la început, aceeași alegere aș face-o.

Banc Dolores – absolvent Master Asistență Socială și Economie
Socială
„Alegerea
programului
masteral a venit din dorinţa de a
găsi scopul dezvoltării mele
personale şi locul meu în această
societate. După acumularea de
cunoştinţe şi experienţa în cadrul
masterului de Asistenţă Socială şi
Economie Socială mi-am dat
seama că scopul meu este să mă
implic în dezvoltarea locală şi să
fiu dedicată bunăstării membrilor
comunităţii.
La finalizarea masterului am realizat că schimbarea mea
persoanală doar acum începe, prin punerea în aplicare a ceea ce
am învăţat în decursul celor 2 ani de studiu. Astfel am
posibilitatea de a contribui în societatea în care trăiesc, pot veni cu
soluții viabile, pot să îmi folosesc aptitudinile pentru binele
comun şi în rezolvarea problemelor sociale. Economia socială este
un domeniu în plină ascensiune şi merită aprofundat pentru că aici
sunt oportunităţi de a te dezvolta şi a de a activă cu succes în
domeniul non-profit.
Profesorii integri şi dedicaţi domeniului, comunicarea cu profesori
cu deschidere internaţională, lucrul în echipă cu studenţi din
mediul internaţional şi organizarea de evenimente cu specialişti
din domeniu sunt câteva dintre beneficiile pe care doresc să le
menţionez.
Îndrăzneşte și tu să fii liantul dintre nevoile oamenilor şi accesarea
resurselor care să genereze sustenabilitate!”

Magda Vlăduţ – manager general Centrul pentru Iniţiative
Sociale IMPROVE, absolvent Master Asistență Socială și
Economie Socială
,,Configuraţia şi eficienţa serviciilor
de asistenţă socială ar fi cu totul altele
dacă, în interiorul sistemului, ar exista
mai mult spirit, mai multă acţiune
antreprenorială, care, cel mai adesea,
se manifestă sub forma activităţilor de
economie socială. Economia socială
este, mai nou şi dintotdeauna,
domeniul care poate oferi soluţii reale
unor variate probleme sociale.
Şi cine cunoaşte cel mai bine
problemele sociale punctuale, cu
întregul lor specific, sau categoriile de
persoane vulnerabile şi dezavantajate, cu punctele lor slabe, dar şi
cu potenţialul lor? Şi, în consecinţă, cine este cel mai potrivit
pentru a genera şi implementa idei de afaceri sociale durabile şi
sustenabile?
Răspunsul este: asistentul social. Doar că, pe lângă competenţele
profesionale de factură umanistă, asistentul social are nevoie să-şi
formeze şi dezvolte acele competenţe specifice mediului business,
vitale unui expert în economie socială care să infiinţeze şi
managerieze cu succes activităţi cu impact social
În acest sens, recomand cu căldură Masterul Asistenţă socială şi
economie socială, un program în care am fost susţinută, cu
seriozitate şi competenţă, să-mi dezvolt bagajul de cunoştinţe şi
abilităţi necesare pentru a acţiona, cu încredere şi expertiză, ca
manager al unei entităţi de economie socială, un program în care
am învăţat să privesc strategic viitorul asociaţiei pe care o
conduc.”

Satmari Victor– absolvent Master Asistență Socială și Economie
Socială

,,Acest master m-a schimbat în
bine, m-a făcut să fiu pro
dezvoltare durabilă în societate şi
m-a învățat cum să trec la fapte.
Am realizat un singur lucru: că
trebuie să schimb câte ceva, iar
acest lucru trebuie să pornească de
la mine. Sunt fericit cu
cunoştinţele pe care l-am dobândit
şi pot spune că există un potenţial
mare pentru mine ca individ de a
mă realiza pe piața muncii, acum că am absolvit acest master.
Am înţeles sensul profesiei de antreprenor în economia socială şi
e frumoasă combinaţia între omul de afaceri şi asistentul social, e
ca un hybrid perfect. Când am întâlnit antreprenori prin
intermediul diferitelor evenimente organizate de masterul ASES,
am înţeles că şi eu pot şi că experienţa e un lucru frumos, dar e şi
mai frumos să vezi la urmă rodul experienţelor tale. Acesta a fost
scopul pe care mi l-am propus atunci.
Am avut şansa să cunosc profesori cu calităţi extraodinare şi
dornici de a ne împărtăşi ceea ce ştiu. Personal mă simt mai
responsabil acum să vorbesc despre ceea ce face profesia de
asistent social şi de antreprenor de economie socială şi cum
acestea devin una în economia socială.
Recomand acest master mai ales acelor studenţi care doresc să
înveţe ce înseamnă să fii implicat social și să îţi faci și propria
afacere.”

