UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”
Beneficiar: Academia Română
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/59758

Cercetător postdoc: Dr. Ligia Livadă-Cadeschi
Expert coordonator: Prof.dr. Viorel Panaite

Politicile egalității de șanse
În context românesc și european
Program de master.
Facultatea de Științe Politice. Universitatea din București
Intervenția noastră în cadrul conferinței internaționale ”Egalitatea de șanse în cultura europeană”, 2425 iunie, Academia Română, București are ca obiect prezentarea succintă a programului masteral de 2 ani
Politicile egalității de șanse în context românesc și european organizat de Facultatea de Științe Politice a
Universității din București începând din anul universitar 2011-2012. Ea se încadrează așadar în secțiunea de
Discuții a conferinței amintite, având ca scop să aducă în dezbatere interesul pe care tematica generală
subsumată egalității de șanse îl trezește printre proaspeții absolvenți din învățământul universitar românesc,
precum și oferta pe care Facultatea de Științe Politice a formulat-o spre a veni în întâmpinarea acestui
interes. Prezentarea noastră va urmări două direcții: o scurtă descriere a programului de master, a
obiectivelor și planului de cursuri, urmată de prezentarea succintă a propriei noastre contribuții în cadrul
acestui program.
Programul de master Politicile egalității de șanse în context românesc și european își propune să
răspundă cerințelor de pregătire profesională solidă a unor specialiști în domenii recunoscute ca prioritare,
precum combaterea discriminării, egalitatea pe piața muncii, reprezentarea politică a femeilor, combaterea
sărăciei, care se subsumează conceptului egalității de șanse, înțeles la rândul său ca valoare politică
fundamentală a Uniunii Europene, implementat ca principiu politic și juridic în toate statele membre prin
directive, foi de parcurs sau strategii prioritare.
În peisajul învățământului universitar românesc, politicile egalității de șanse nu au beneficiat până în
prezent de un program de specializare. În cadrul masterului propus de Facultatea de Științe Politice acestea
vor fi abordate pe trei axe: egalitate democratică și discriminare etnică, egalitate și excluziune socială,
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egalitatea dintre femei și bărbați. Aceste axe la rândul lor vor fi dezvoltate atât în dimensiunea lor teoretică,
cât și în cea practică și de formare și orientare profesională prin includerea în programul cursurilor a multor
aplicații practice, prin includerea în programa generală a două cursuri pivot continuate cu stagii de practică
încadrate a câte 84 de ore în instituții din domeniul public sau privat, care acționează în domeniul egalității
de șanse.
Prin colaborarea dintre Facultatea de Științe Politice și Facultățile de Psihologie și Științele Educației,
Jurnalism și Științele comunicării, Sociologie și Asistență socială studenții beneficiază de module
suplimentare, care le pot oferi parcursuri intelectuale individualizate recunoscute prin certificate eliberate de
Universitatea din București.
Programul de master Politicile egalității de șanse în context românesc și european este afiliat la
masterul european EGALES (Etudes Genre pour des Actions Liées à l' Egalité dans la Société) finanțat în
cadrul programului Erasmus Lifelong Learning Programme (ERASMUS Multilateral Projects, Curriculum
Development Projects – DG EAC / 31 / 08). EGALES reunește opt universități din Anglia, Elveția, Franța,
Finlanda, România, Republica Cehă, Spania. Programul de master Politicile egalității de șanse în context
românesc și european este de asemenea în parteneriat cu masterul ”Etudes Européennes” lansat de
Universitatea din Szeged.
Dăm în continuare planul cursurilor propuse de Facultatea de Științe Politice în cadrul masterului
Politicile egalității de șanse în context românesc și european:

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Ştiinţe Politice
Profil ŞTIINŢE POLITICE
Specializarea POLITICILE EGALITĂŢII DE ŞANSE în CONTEXT ROMÂNESC ŞI EUROPEAN
Diplomă de master în Politică Europeană şi Românească, 2 ani, zi

MASTER
Politicile Egalităţii de Şanse în Context Românesc şi European
Master interfacultăţi, cu orientare profesională
Responsabili : conf. dr. Ionela Băluţă, conf. dr. Ligia Livadă-Cadeschi, lect. dr. Silvia Marton

Planul cursurilor

Semestrul I
Analiza diacronică a politicilor egalităţii de şanse, (42 h), 6 ECTS, prof. dr. Georgeta Ghebrea
Metodologia cercetării evaluative, (42 h), 6 ECTS, lect. dr. Mihaela Lambru
Egalitatea socială, (42 h), 6 ECTS, lect. dr. Camil Parvu
Agenda globală a egalităţii şanse, (42 h), 6 ECTS,
Legislaţia şi instituţiile egalităţii de şanse, (42 h), 6 ECTS, conf. dr. Bogdana Petrică
Limbă franceză aplicată, (28 ore), 3 ECTS
Semestrul al II-lea: în limba franceză
Politicile publice şi egalitatea de şanse, (42 h), 6 ECTS, lect. dr. Mihaela Lambru, Claudia Udrescu
Etnie, cetatenie și egalitate de șanse est-europene, (42 h), 6 ECTS, lect. dr. Silvia Marton
Gender: construcţie identitară şi egalitatea de şanse, (42 h), 6 ECTS, conf. dr. Ionela Băluţă
Politicile familiale şi principiul egalităţii de sanse, (42 h), 6 ECTS, dr. Anca Dohotariu
Sărăcie şi excluziune socială, (42 h), 6 ECTS, conf. dr. Ligia Livadă Cadeschi
Cursuri facultative
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Limbă franceză aplicată, (28 ore), 3 ECTS
Identităţi de frontieră în Europa, (42 h), 7 ECTS, prof. dr. Lavinia Bârlogeanu

Semestrul al III-lea
Politicile europene și conceptul de gender mainstreaming, (42 h), 6 ECTS, conf. dr. Ionela Băluţă
Metode statistice de cercetare, (42 h), 6 ECTS, conf. dr. Camelia Voinea
Educaţie şi egalitate de şanse, (42 h), 6 ECTS, conf. dr. Cătălina Ulrich
Mediul asociativ şi politicile publice ale egalităţii în România, (42 h), 6 ECTS, conf. dr. Ligia Livadă
Cadeschi
Actori politici şi sociali ai egalităţii de şanse, (42 h), 6 ECTS, lect. dr. Silvia Marton
Cursuri facultative
Biografia şi fundamentele egalităţii de şanse, (42 h), 7 ECTS, prof. Lavinia Bârlogeanu

Semestrul al VI-lea
Gen, mass-media și comunicare politică, (42 h), 6 ECTS, prof. dr. Daniela Rovenţa Frumuşani
Instituţiile publice ale egalităţii de şanse: stagiu practic, 12 ECTS
Actorii egalităţii de şanse: stagiu practic, 12 ECTS
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În ceea ce ne privește suntem titularul a două cursuri obligatorii, Săracie și excluziune socială,
respectiv Mediul asociativ și politicile publice ale egalității în România.
Cursul Săracie și excluziune socială urmăreşte, în perspectivă cronologică și metodologică evoluția
percepțiilor asupra sărăciei și a marginalizării, respectiv a excluziunii sociale, vizând în măsura posibilului,
integrarea acestora în context european. Accentul va fi pus pe transformarea săracului dintr-un actor social
cu funcții clare în economia societăților tradiționale, într-o existență amenințătoare și periculoasă pentru
ordinea publică și echilibrul social al societăților moderne. Pe acest traseu vor fi marcate similitudinile care
se conturează între situația săracului devenit un marginal și cea a primilor “proletari”, pe care societatea
înțelege să-i educe în spiritul muncii de tip industrial prin aceleași metode coercitiv-represive folosite pentru
a “reeduca” masele de cerșetori și vagabonzi săraci. Modificările de percepție și înțelegere a fenomenului
sărăciei sunt răspunzătoare la rândul lor pentru apariția, evoluția și transformările suferite de principalele
așezăminte și instituții de asistență imaginate în spațiul european în sec. 16-19. În acest context vor fi
urmărite cu precădere evoluția celor două mari modele europene de asistență, cel francez (cu accent pe
controlul și intervenția statului) și cel englez (cu accent pe rolul comunității locale în organizarea diferitelor
formule de asistare a săracilor). Un număr de prelegeri va fi dedicat prezentării și analizării tipului de sărăcie
și măsurilor de control a efectelor acesteia în spațiul românesc în secolele 18 și 19. Ne propunem de
asemenea să urmărim schimbările instituţionale ale asistenţei acordate săracilor de la aşezămintele caritabile
medievale până la societăţile filantropice şi de binefacere şi instituţiile publice specializate din secolele 19 şi
20 (înfiinţarea Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, asistența socială în perioada interbelică,
postbelică și comunistă). Cursul va lua în considerare şi evoluţia ideilor sociale şi politice despre sărăcie care
au determinat nu doar funcționarea mecanismelor de excluziune, respectiv combaterea excluziunii și
integrarea socială a săracilor, precun și schimbările instituţionale la nivelul asistenţei sociale sau al politicilor
publice. De asemenea, vor fi luate în discuţie şi principalele modificări ale structurii sociale şi ale evoluţiilor
politice interne care au determinat modificarea percepțiilor asupra sărăciei și a excluziunii sociale.
În ceea ce privește cel de al doilea curs, Mediul asociativ și politicile publice ale egalității în
România, acesta este conceput ca un curs colectiv în parteneriat cu reprezentanții mediului asociativ, rolul
titularului fiind în primul rând de coordonare și armonizare a tematicilor propuse de parteneri. Cursul îşi
propune să realizeze o radiografie actuală a sectorului neguvernamental din România, cu accent pe
dezvoltarea iniţiativelor în sfera promovării egalităţii de şanse şi combaterii discriminării. Temele propuse în
prima parte a cursului vizează abordarea unor aspecte practice ce ţin de funcţionarea mediului asociativ
românesc, precum : sfere de intervenţie, modalităţi de finanţare, instrumente de lucru, managementul de
proiect, etc. A doua parte a cursului va fi focalizată pe analiza dinamicii organizaţiilor neguvernamentale şi a
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interacţiunii cu sfera politică. Cursul se doreşte a fi şi o introducere cu privire la activităţile dezvoltate de
mediul asociativ românesc, urmând a fi dezbatute modele de bune practici în domeniul interventiilor
sociale şi promovării principiului egalităţii de şanse.
Responsabilii programului de master Politicile Egalității de șanse în context românesc și european
sunt Conf. Dr. Ionela Băluță, Lect. Dr. Silvia Marton, Conf. Dr. Ligia Livadă-Cadeschi. Informații
suplimentare despre acest program sunt afișate pe pagina electronică a Facultății de Științe Politice a
Universității din București, la adresa www.fspub.unibuc.ro

