


ÎNSCRIERI:
1 mai - 7 iulie 2016

1 august - 11 septembrie 2016

Platforma de înscriere online:
http://admitere-masterat.politice.ro/

Forma: învățământ la zi, cu frecvență
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)

Primul masterat
STUDII ROME

din lume



CE ÎŞI PROPUNE:

• Cunoașterea mecanismelor economice, sociale
și politice ale excluziunii și integrării grupurilor

defavorizate;
• Mai buna cunoaștere a istoriei și culturii rome;

• Dezvoltarea capacităților de analiză și
evaluare a problematicii grupurilor defavorizate,
în general, și a comunităților de romi, în special;

• Dezvoltarea capacităților de elaborare a
politicilor sectoriale pentru grupurile

defavorizate, în principal comunitățile de romi;
• Dezvoltarea capacităților de management a

proiectelor în domeniul de interes;
• Promovarea valorilor multiculturalismului și

ale egalității de șanse.



CE COMPETENŢE OFERĂ:
• Analiza comunitară, în speță a comunităților de

romi;
• Elaborarea și evaluarea politicilor publice în

domeniu;
• Elaborarea, managementul și evaluarea

proiectelor destinate comunităților vulnerabile,
în particular celor de romi;

• Consiliere referitoare la problematica roma în
administrația locală.

Cursurile predate vor viza istoria și cultura
romilor, etnicitate și construcția identităților

colective, rudenie, migrație/mobilitate și
economie, politici publice și politici sectoriale

referitoare la romi, managementul administrației
locale, economie socială și dezvoltare

comunitară.



CUI SE ADRESEAZĂ:

Programul de studii post-universitare de
masterat Studii Rome este destinat tuturor

absolvenților de învățământ superior,
interesați de problematica politicilor publice

referitoare la grupurile vulnerabile,
în special a comunităților rome.



DE CE MASTERAT STUDII ROME
În ciuda programelor şi proiectelor destinate

romilor, „problematica romă” nu s-a diminuat,
ci este într-o continuă amplificare. Rezultatele

modeste sau eşecurile acestor proiecte se
datorează, în mare măsură, unei expertize reduse
asupra contextelor şi particularităţilor reale ale

diferitelor categorii de romi.
În România dezvoltarea unor astfel de

competenţe reale şi eficiente devine o prioritate
educaţională.

Misiunea principală a masteratului este una
aplicativă, urmărind formarea și perfecționarea

experților în domeniul politicilor publice de
incluziune socială, cu accent asupra cunoașterii
și gestionării problemelor cu care se confruntă

în prezent comunitățile de romi.
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