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Program de studii universitare de master: 

Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică 
 

 Tematica:  

  Tulburări în sfera sănătăţii mentale, emoţionale, comportamentale. 

  Psihodiagnostic şi consiliere psihologică.  

  Orientări şi metode în psihoterapie. Psihoterapii de familie.  

 Bibliografia recomandată: Sursele indicate pentru învăţare la examenele de specialitate pe  

parcursul studiilor de licenţă din cadrul universităţii în care candidatul a urmat cursurile. 
 

Program de studii universitare de master: 

Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 
 

  Tematica: activităţi şi procese în organizaţii: 

  Comunicarea organizaţională. Motivarea organizaţională.  

  Recrutarea şi selecţia personalului. 

   Analiza muncii. Integrarea organizaţională.  

  Cariera, evaluarea personalului.  

 Bibliografia recomandată: Sursele indicate pentru învăţare la examenele de specialitate pe  

  parcursul studiilor de licenţă din cadrul universităţii în care candidatul a urmat cursurile. 
 

PROBA DE ADMITERE - EXAMENUL ORAL 
 

 Descriere:  

 Proba este o evaluare a motivaţiei candidatului pentru a urma programul de studii universitare de 

master, precum şi o evaluare a unor cunoştinţe de specialitate achiziţionate pe parcursul studiilor de licenţă 

în domeniul de specialitate realizată prin: 

Evaluarea motivaţiei: 

- pertinenţa motivaţiei de a urma un master clinic/aplicat în domeniul securităţii naţionale 

- claritate perceperii competenţelor psihologului clinician/în securitate naţională  

- pertinenţa calităţilor de recomandare pentru domeniul psihologiei clinice/securităţii naţionale:  

- capacitatea de observaţie 

- capacitatea de analiză şi sinteză 

- nivelul de dezvoltare a abilităţilor empatice 

- capacitatea de convingere 

- focalizarea discursului pe problematici de psihologie clinică/securitate naţională 

Evaluarea cunoştinţelor de specialitate: 

- identificarea problemei 

- limbajul utilizat (ştiinţific / comun) 

- tipul de abordare (ştiinţific / comun) 

- utilizarea adecvată a conceptelor / conceptualizarea de specialitate 

- încadrarea conceptelor şi explicaţiilor în teorii / explicarea pe baza unei teorii sau model 

- nivelul de profunzime a analizei / raţionamentul aplicativ   

 Note:  

1. Cunoştinţele de specialitate reprezintă cunoştinţele achiziţionate pe parcursul studiilor  de 

licenţă în domeniul de specialitate.  

 2. Abilităţile specifice domeniului sunt prevăzute în Cadrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior, Competenţele în Domeniul Psihologiei - RNCIS, anexa 1.   

 3. Candidatul va fi în măsură să prezinte oral elemente de CV, privind: date personale; parcurs 

academic; activităţi relevante pentru performanţa academică: voluntariat; participări la conferinţe, 

workshop-uri, cursuri; publicaţii personale; alte activităţi extracurriculare semnificative academic. 


