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Descrierea succintă a programului de studii 

 Domeniul general de studiu - 031 Ştiinţe sociale și comportamentale 

 Domeniul de formare profesională - 0313 Psihologie  

 Specialitatea – 0313.1 Psihologie 

 Durata de studii – 3 ani 

 Forma de învățământ – cu frecvență la zi 

 Credite de studiu – 180 ECTS, 1 credit ECTS – 30 de ore 

Obiectivele programului de studii 

Scopul constă în a-i învăţa pe studenţi să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile psihologice 
în viaţa lor personală şi profesională, să se poată încadra eficient în cadrul profesional naţional şi internaţional. Acest obiectiv 

este atins prin realizarea misiunii programului de studii: 

 formarea deprinderilor de analiză, evaluare şi abordarea individului, grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului 

factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinând cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice 
şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor; 

 dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse 

arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme 

nivelului de competenţe;   

 edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului 
viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a 

cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare. 

Posibilitățile de angajarea a absolvenților 

Titlul acordat- Licențiat în Psihologie 

Posibilități de angajare. Absolvenţii-licenţiaţi în psihologie, se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în 
realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei 

şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; 

consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere  
psihologice în instituţiile militare, de drept, în sport, transporturi, educaţie, marketing; predare discipline şi asistenţă psihologică 

în învăţămîntul preuniversitar; advertising şi publicitate; cercetare şi expertizare a fenomenului psihosocial etc. 

 

SEMESTRUL I (30 ECTS) 
1. Introducere în psihologie/  

Introduction in psychology 
6 

ECTS 

 Unități de curs/modulele la liberă alegere:  

 

4 

ECTS 

Limba engleză/ English language 

Limba germană/ German language 

Limba spaniolă/ Spanish language  
2. Istoria psihologiei/ 

History of psychology 
6 

ECTS 

3. Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată/ 

Foreign language: general notions and special 

terminology 

4 

ECTS 

Limba română pentru alolingvi/ 

Romanian language for foreigners  
4 

ECTS 

4. Educația fizică/ 

Physical education 
0 

ECTS 

Retorica și abilități de comunicare I/ Communication 

skills I 
4 

ECTS 



5. Introducere în studiu dreptului/  

Introduction to the study of law 

Leadership și managementul capitalului uman/ 

Leadership and human capital management 

4 

ECTS 

6. Economix/  

Economix 

Matematică elementară/ 
Elementary mathematics 

4 

ECTS 

  

7. Designul și metodologia cercetării psihologice/ 

Research design and methodology in psychology 
6 

ECTS 

SEMESTRUL II (30 ECTS) 
8. Psihologia generală: activități și procese reglatorii/  

General psychology: regulatory process and 

activities 

5 

ECTS 

 Limba engleză/ English language 

Limba germană/ German language 

Limba spaniolă/ Spanish language 

4 

ECTS 

9. Psihologie dezvoltării: teorii generale/ 

Development psychology: general theories 
4 

ECTS 

Retorica și abilități de comunicare II/ 

Communication skills II 
4 

ECTS 

10. Limba străină: traducere specializată/ 

Foreign language: specialized translation 
4 

ECTS 

  

11. Compiuterul și sisteme informaționale/ 

Computer and information systems 
4 

ECTS 

12. Educația fizică/ 

Physical education 
0 

ECTS 

13. Antropologie și bazele fiziologice ale 

comportamentului/ 
Anthropology and phisiological basis of behavior 

4 

ECTS 

14. Testare și măsurare/ 

Testing and measurement 
2 

ECTS 

15. Practica de inițiere în specialitate/ 

Field experience: initiation in speciality 
2  

ECTS 

16. Practica de specialitate I/ 

Field practical work on specialty I 
5 

ECTS 

SEMESTRUL III (30 ECTS) 
1. Psihologia personalității/ 

Psychology of personality 
5 

ECTS 

 Psihologie biologică și psihogenetică/ Biological 

psychology and psychogenetics 
4 

ECTS 

2. Psihopatologia/ 

Psychopathology 
6 

ECTS 

Devianță comportamentală, delicvență și 

criminologie/ Deviation behavior, deliquency and 

criminology 

4 

ECTS 

3. Psihologie socială I: cunoașterea socială/ 

Social psychology I: social cognition 
5 

ECTS 

  

4. Psihodiagnosticul sferei cognitive/ 
Psychodiagnostic in cognitive sphere 

5 

ECTS 

5. Psihologia dezvoltării: copilărie și adolescență/ 

Development psychology: childhood and 

adolescent 

5 

ECTS 

6. Etica și deontologia profesională/ 

Ethics and professional deontology 
4  

ECTS 

7. Educația fizică/ 

Physical education 
0 

ECTS 

SEMESTRUL IV (30 ECTS) 
8. Psihologia socială II: grupul social/ 

Social psychology II: social group 
5 

ECTS 

 Psihologia mediului/ Environmetal psychology 4 

ECTS 

9. Psihodiagnosticul persoanei/ 

Psychoiagnostic of person 
5 

ECTS 

Imaginea persoanei și autoreglarea/ Personal image 

and self adjustment 
4 

ECTS 

  

10. Psihologia dezvoltării: vârstele adulte/ 

Development psychology: adults and old ages 
5  

ECTS 

11. Psihologia comunicării/ 

Communication psychology 
Psihologia pozitivă/ 

Positive psychology 

3 

ECTS 

12. Educația fizică/ 

Physical education 
0 

ECTS 

13. Integrarea economică Europeană/ 

European and economic integration 
5 

ECTS 



Psihologia social experimentală/ 

Social experimental psychology 

14. Sociologie generală/ 

General sociology 

Culturologie/ 

Culturology 

3 

ECTS 

15. Practica de specialitate II/ 

Field practical work on specialty II 
4 

ECTS 

SEMESTRUL V (30 ECTS) 
1. Consiliere psihologică și psihoterapie/ 

Psychological counseling and psychotherapy 
6 

ECTS 

 Psihologia pozitivă/ Positive psychology 4 

ECTS 

2. Psihologia familiei/ 

Family psychology 

Psihologia experimentală/ 

Experimental psychology 

5 

ECTS 

Genurile: opțiuni pentru egalitate/ Genders: options 

and equality 
4 

ECTS 

3. Psihologie cognitivă și neuropsihologie/ 

Cognitive psychology and neuropsychology 
5 

ECTS 

  

4. Psihologia muncii și organizațăională/ 

Labor and organizational psychology 

Psihologie clinică/ 

Clinical psychology 

5 

ECTS 

5. Psihologia educației/ 

Education psychology 
5  

ECTS 

   

6. Analiza statistică a datelor în psihologie/ 
Statisical data analyzes in psychology 

4 

ECTS 

SEMESTRUL VI (30 ECTS) 
1. Educația incluzivă/ 

Inclusive education 

Psihofarmacologie/ 

Psychopharmacology 

Psihologia juridică și militară/ 

Forensic and military psychology 

4  

ECTS 

 Psihologia sportului/ Psychology of sport 4 

ECTS 

2. Managementul resurselor umane: aspecte 

sociopsihologice/ 

Human resource management: socio-psychological 

aspects 
Psihofarmacologie/ 

Psychopharmacology 

Psihologia juridică și militară/ 

Forensic and military psychology 

4 

ECTS 

Psihologia socială experimentală/ Social 

experimental psychology 

 

4 

ECTS 

Psihologia crizei: intervenție, dizastre, violență/ 

Crisis psychology: intervention in disasters, violence 
4 

ECTS 

3. Didactica psihologiei/ 

Psychology didactics 
4 

ECTS   

4. Practica de producție/ 

Production internship 
5 

ECTS 

5. Practica de licență/ 

License internship 
4 

ECTS 

6. Examen de licență/ 

License exam 
9 

ECTS 

 


