
Dragi colegi, 

CONCORDIA Academia anunță lansarea înscrierilor pentru cursul Practicieni în servicii sociale, 

dezvoltat împreună cu Universitatea de Științe Aplicate din Vorarlberg, Austria.  

Oportunitate limitată:  

• Posibilitatea accesării burselor care acoperă 43% din costurile cursului. Costul 

integral al cursului este de 350 euro (aici fiind inclusă taxa de participare, materialele, 

prânzurile si coffee-break-urile aferente modulelor în prezență), din care participanții 

selectați vor achita doar 200 euro.  

 

Detalii Curs PRACTICIENI în servicii sociale: 

 

 cursul se adresează celor care lucrează direct cu beneficiarii serviciilor sociale (asistenți sociali, 

psiho-pedagogi, educatori, asistenți medicali, psihologi, consilieri vocaționali etc.); 

 cursul este organizat în format blended și este structurat în 4 module x 3 zile:  

•   Modul 1  - 08-10 februarie (cu prezență) 

•   Modul 2  - 08-10 martie (online)    

•   Modul 3  - 05-07 aprilie (online)       

•   Modul 4  - 29-31 mai (cu prezență); 

 12 credite academice europene și diplomă oferite de Universitatea de Științe Aplicate din 

Vorarlberg, Austria; 

 beneficiezi de un grup de formatori profesioniști cu vastă experiență în domeniul social din 

cadrul CONCORDIA Academia.; 

 participarea la curs oferă fiecărui candidat admis accesul la sesiuni de supervizare individuală și 

de grup; 

 vei avea acces la o comunitate de practicieni experimentați în domeniul social alături de care poți 

face schimb de idei și soluții la situațiile care apar în activitatea de zi cu zi; 

 diplomă recunoscută de către Agenția Națională Asistență Socială; 

 ai acces la un sistem facilitat de plata a cursului cu până la 4 tranșe; 

 toate cheltuielile de transport, cazare, mese (în afara prânzului și pauzelor de cafea) vor fi suportate 

de către participanți sau organizațiile acestora. 

 în cadrul instruirii vor fi abordate tematici ca:  

• Identitate profesională; 

• Relații cu clienții, familiile lor și comunitatea; 

• Diagnostic social și consiliere; 

• Intervenții în situații de criză; 

• Managementul de caz; 

• Instrumente și tehnici de intervenție socială; 

• Planificare, monitorizare și evaluare, etc. 

Criterii eligibilitate Practicieni în servicii sociale: 

• Minim 1 an experiență în servicii sociale. 

 

Ce trebuie să faci: 

https://concordia-academia.us18.list-manage.com/track/click?u=bbfed4625a7ccdc70d4ea0341&id=9563fbbb72&e=67a81ef971
https://www.fhv.at/en/
https://www.fhv.at/en/


Asigura-te că poți participa la curs (program 9-17 pentru sesiunile în prezență și 9-14,30 pentru 

sesiunile online) și poți dedica circa 6 ore/lună studiului individual și pregătirii temelor de modul. 

Trimite-ne CV-ul actualizat și o scurtă scrisoare de motivație în care să indici dacă aspiri pentru 

bursă la adresa vadim.tarna@concordia.md cu subiectul „Aplicație Curs Practicieni” până la data 

de 20 ianuarie 2023. 

Atenție - prezența este obligatorie, iar acumularea a peste 25% absențe determină 

imposibilitatea obținerii diplomei de absolvire fără recuperarea orelor absente. 

 
Persoană de contact: Vadim Țărnă, Manager CONCORDIA Academia 

Tel: +373 62173049 

 

Așteptăm cu interes aplicațiile voastre. 

 

Gânduri bune de la noi, 

Echipa CONCORDIA Academia 

 

 


