
un program universitar al
Facultății de Științe Politice

Avantajele acestui program
masteral, pe scurt...

 Pregătirea teoretică este completată de
cea practică (prin facilitarea a două stagii
obligatorii de internship).

 Vă veți familiariza cu metodele de
analiză calitativă și cantitativă,
dobândind abilități utile în cercetare, dar
și la locul de muncă.

 Cunoștințele acumulate vor avea un
impact în alegerea și dezvoltarea
parcursului profesional, dar și în
dezvoltarea organizației cu care
colaborați.

 Veți putea contribui la realizarea
strategiei privind relațiile de muncă din
cadrul organizațiilor publice și a
companiilor private, dar și la analizarea
politicilor publice de interes social.

Înscrierea la masterat în câțiva pași:

1. Deschideți un cont sau autentificați-vă,
dacă aveți deja cont, pe platforma
http://admitere-masterat.politice.ro/

2. Completați în rubrica dedicată numărul și
seria chitanței care atestă plata taxei de
examinare. Păstrați chitanța!

3. Alegeți masteratul din lista aflată în
coloana dreaptă și completați datele de
înscriere. Nu uitați să încărcați CV-ul!

4. Participați la interviul la care veți fi invitați
să prezentați motivele pentru care sunteți
interesat/ă de Masteratul de Studii de
Muncă.

5. Candidații/candidatele vor fi admiși/
admise pe locuri bugetate sau cu taxă.

Se vor organiza două sesiuni de admitere.
Accesați platforma web pentru detalii!

CONTACT
Secretariatul Facultății de Stiințe Politice
Str. Povernei 6, Sector 1, București
Tel / fax: 021-318.08.58
labourstudies@politice.ro
Website: labourstudies.politice.ro



A) absolvenților de învățământ superior
B) angajaților din sindicate, asociații
patronale, companii (departamente de resurse
umane și analiză de strategie), agenții
guvernamentale, instituții locale ale statului,
camere de comerț, interesați de:
 Analiza relațiilor de muncă, a politicilor de

recrutare și de pregătire a angajaților;
 Evaluarea politicilor sociale, fiscale și ale

pieței forței de muncă;
 Înțelegerea raporturilor dintre sindicate,

firme și stat;
 Producerea de strategii și analize predictive;
 Dezvoltarea modelelor de funcționare a

grupurilor de interese, a instituțiilor de
concertare a politicilor sociale;

 Pregătirea, negocierea și implementarea
acordurilor colective de muncă.

Este un program universitar al Facultății
de Științe Politice din cadrul SNSPA –
București, cu durata de 2 ani, acreditat de
ARACIS.

Programul se desfășoară în limbile
engleză și română, iar în primul semestru
veți beneficia de un curs introductiv în
limba engleză.

Acest masterat completează specializarea
dumneavoastră, dacă ați obținut o licență
în: Științe Politice, Sociologie, Economie,
Antropologie, Drept, Relații
Internaționale, Științele Educației,
Filosofie, Psihologie, Administrație
publică, Jurnalism și Științele
Comunicării.

1. Contextualizarea informațiile obținute.
2. Identificarea celor mai bune explicații.
3. Formularea de soluții la probleme de

funcționare a economiei și a instituțiilor
sociale.

4. Folosirea instrumentelor de argumentare
critică, de colectare de informații și de
date.

 Relații de muncă comparate
 Stratificare și mobilitate socială
 Construcția pieței forței de muncă și

instituțiile negocierilor colective în
Europa

 Forme ale capitalismului
 Dreptul muncii european și internațional
 Migrație și muncă
 Managementul resurselor umane
 Sociologia grupurilor de interese
 Management public și mediul de afaceri
 Metode de cercetare calitativă
 Statistică socială
 Politici ale egalității de gen

Abordarea curriculară este intra şi trans-
disciplinară.

Masteratul de Studii de Muncă

Acest program masteral se adresează:

Abilitățile dobândite:

5. Formularea predicțiilor științifice pe
baza cercetărilor realizate, folosind
metode calitative și cantitative de
analiză a datelor.

Cursuri:


