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1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII 
 
 Programul de studii de master Psihologie aplicată în domeniul securității naționale este specific unui 
master profesional și de aprofundare în domeniul fundamental al psihologiei. 
 Programul de studii de master are misiunea de a desfăşura activităţi didactice cu scopul de a pregăti 
specialişti în domeniul psihologiei şi de a desfăşura cercetarea ştiinţifică în specializarea acreditată. Totodată, 
programul de studii se încadrează în contextual mai larg al misiunii facultății și al universităţii, respectiv, de a 
participa la formarea culturii şi conştiinţei ecologice a absolvenţilor. Misiunea programului este în concordanţă 
cu oportunităţile oferite de piaţa forţei de muncă determinate de dezvoltările, în plan naţional și internațional, ale 
calificărilor, în contextul evoluţiilor care au loc în domeniul psihologiei. 
 
2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII ȘI COMPETENȚE 
 
 Obiectivele programului de studii constau în a transmite studenților cunoștințe aprofundate și de sinteză 
în specialitate, care să le asigure dobândirea unor competențe profesionale și transversale pentru a putea 
desfășura, după absolvire, activități specifice domeniului psihologie, în conformitate cu Cadrul Național al 
Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS). De asemenea, obiectivele programului permit îmbinarea 
cunoștințelor, abilităților și deprinderilor proprii psihologului specializat și competent în domeniul apărării, 
ordinii publice și siguranței naționale sau, mai larg spus, în domeniul securității naționale și securități private. 
Acest tip de formare permite conexarea și valorificarea la un nivel superior a rezultatelor investigației 
psihodiagnostice cu realizarea unor strategii de cunoaștere, asistență, consiliere și protecție psihologică adecvate 
atât problematicii individului, cât și structurii sale de personalitate. Obiectivele  programului urmăresc 
pregătirea unor specialiști care să dispună de cunoștințe, metode și tehnici solide și diversificate de 
psihodiagnoză, asistență și consiliere, care să fie apți să contribuie la rezolvarea unor probleme stringente ale 
entităților organizaționale din domeniul securității naționale și securității private. 
 

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI  
Facultatea de Psihologie 
Domeniul fundamental: Psihologie  
Domeniul de master: Psihologie  
Programul de studii: Psihologie aplicată în domeniul 
securității naționale 
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (IF) 
Durata programului de studiu / numărul de credite: 2 ani/ 
120 credite 
Denumirea calificării: Master în Psihologie aplicată în 
domeniul securității naționale 

ECOLOGICAL UNIVERSITY OF BUCHAREST  
Faculty of Psychology 
Fundamental domain: Psychology  
Field of study: Psychology   
Programme of study: Applied psychology in the field of 
national security   
Mode of study: full-time studies 
Official length of the programme of study and/number of 

ECTS/SECT credits: 2 years / 120 ECTS 
Name of qualification: Master in  Applied psychology in 
the field of national security   
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2.1. OBIECTIVE DE FORMARE  
  
 Obiectivele şi profilul de competențe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi 
cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliate în fişele disciplinelor din planul de 
învăţământ.  
 
 2.1.1. Obiectivul principal al programului de studii: 
  
 Prin studiile de master în Psihologie aplicată în domeniul securității naționale ne propunem să 
acoperim toate direcțiile majore ale psihologiei aplicate recunoscute de către Colegiul Psihologilor din 
România, care reprezintă autoritatea națională de reglementare în domeniul psihologiei, în conformitate cu 
Legea nr. 213/2004 privind profesia de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și 
funcționarea Colegiului Psihologilor din România, Legea nr. 117/2008 privind aprobarea ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea 
diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului României nr. 788/2005 privind exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din 
România. Obiectivul principal al programului de studii implică câteva precizări, după cum urmează:  

� Prin Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 109/2007 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 18.10.2007, s-a adaptat 
legislația națională la acquis-ul comunitar, respectiv Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale. Astfel: a) în Anexa nr. 2, Lista profesiilor reglementate în România, la litera A 
aliniatul n) se nominalizează profesia de psiholog, care necesită cel puțin 3 ani de studii superioare 
(diplomă a unei universități); b) în Anexa nr. 3, Lista autorităților competente corespunzătoare fiecărei 
profesii reglementate în România, la litera A aliniatul n), se nominalizează Colegiul Psihologilor din 
România – psiholog; c) conform art. 354 și Anexei nr. 8, litera e) se nominalizează profesia de psiholog 
în Lista profesiilor reglementate pentru care autoritățile competente române vor realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului de servicii, înainte de prima prestare de servicii. 

� Prin aprobarea Ordinului comun nr. 170/179/2008 al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse 
și al Institutului Național de Statistică privind completarea COR, profesia de psiholog a fost 
restructurată și la nivelul COR, conform dispozițiilor Legii nr. 213/2004, H.G. nr. 788/2005 și OUG nr. 
109/2007, ca o profesie unică, reglementată în mod unitar, având zece specialități de competență, 
inclusiv și aceea de Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, codul 
263409, cu trepte de competență și forme de exercitare proprii, în vederea evitării unor posibile 
contradicții în practică și încadrarea psihologilor profesioniști potrivit actelor normative care 
reglementează profesia. Colegiul Psihologilor din România, ca autoritate română competentă pentru 
profesia de psiholog, este partener al Ministerului Muncii în procesul de actualizare a Grupei majore 2 
din COR. 

 Prin Anexa din 29.04.2019 la Avizul Profesional nr. RF-I-B-18 din 01.06.2011, Colegiul Psihologilor 
din România a reavizat profesional Facultatea de Psihologie a Universității Ecologice din București ca furnizor 
de formare profesională în domeniul psihologiei. De asemenea, Colegiul Psihologilor din România, 
reacreditează Facultatea de Psihologie a Universității Ecologice din București, pentru activități de formare 
profesională a psihologilor prin programul universitar de master Psihologie aplicată în domeniul securității 
naționale, pentru specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale. 
 
 2.1.2. Obiective specifice:  
 
 Obiectivele programului de studii se realizează integral prin formarea, dezvoltarea, aprofundarea și 
consolidarea cunoștințelor și deprinderilor absolventului, care, la finalizarea acestui master, va dobândi acele 
competențe generale și specifice necesare atât pentru a fi atestat în psihologia aplicată în domeniul securității 
naționale, cât și pentru a profesa în calitatea sa de psiholog autonom cu drept de liberă practică. Concomitent, 
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accentul este pus și pe dezvoltarea de competențe transversale, solicitate pe piața muncii în cele mai multe 
domenii de activitate. Prin urmare, obiectivele specifice ale programului de studii sunt:  

• Cunoașterea teoretică aprofundată atât a problematicii specifice psihologiei aplicate în domeniul 
apărării, ordinii publice și siguranței naționale, cât și a cadrului mai general al securității naționale și 
securității private. 

• Formarea și dezvoltarea capacităților și deprinderilor practice de evaluare și selecție psihologică în 
domeniile securității naționale și securității private. 

• Formarea și dezvoltarea abilităților practice de intervenție și de suport psihologic în beneficiul 
personalului angajat în securitatea națională și securitatea privată. 
Dezvoltarea capacităților de inițiere și valorificare a unor programe de cercetare psihologică aplicată în 
securitatea națională și în securitatea privată, prin apelul la metode de cercetare și de analiză a datelor.  

• Participarea la formarea culturii și conștiinței ecologice, astfel ca absolvenții să fie în măsură să 
soluționeze unele probleme de natură ecologică și să contribuie la promovarea dezvoltării durabile a 
societății. 

• Dezvoltarea personală și profesională, prin deprinderea de competențe profesionale și transversale.  
 

2.1.3. Cunoștințe și deprinderi generale: 
 

 a) achiziționarea unor cunoștințe noi și îmbogățirea aparatului conceptual în domeniul specific 
psihologiei aplicate; 
 b) formarea, dezvoltarea și aprofundarea unei concepții științifice asupra activităților de psihologie 
aplicată în domeniul securității naționale; 
 c) dobândirea unor noi modalități de cercetare în psihologia aplicată atât în domeniul apărării, ordinii 
publice și siguranței naționale, cât și extinsă la nivelul general al securității naționale sau focusată pe segmentul 
de nișă al securității private; 
 d) dezvoltarea capacității de a pune în relație informații provenite din arii diferite ale psihologiei 
aplicate și de a le unifica într-o sinteză explicativă; 
 e) deprinderea unui stil de muncă acțional-dinamic, fundamentat pe abordarea interdisciplinară în 
cunoașterea și cercetarea fenomenelor și proceselor psihologice complexe din mediul de securitate națională și 
privată; 
 f) modelarea profesională pentru lucrul în echipa de specialiști (psihologi, medici, sociologi, juriști, 
preoți, militari de diverse arme și specialități etc.); 
 g) îmbogățirea abilităților de gândire critică și reflexivă; 
 h) structurarea unui interes constant pentru dezvoltare personală. 
 
 2.1.4. Cunoștințe teoretice, abilități cognitive și deprinderi practice specifice: 
 
 a) evaluarea și selecția psihologică a personalului din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței 
naționale; 
 b) analiza psihologică a activității din domeniul securității naționale și securității private; 
 c) analiza și prevenirea accidentelor de muncă din mediul specific de activitate; 
 d) pregătirea și desfășurarea diagnozei și intervenției organizaționale, centrate pe evaluarea climatului 
psihologic, în scopul optimizării relațiilor interpersonale, creșterii eficienței și eficacității structurilor din 
domeniul securității naționale sau securității private; 
 e) identificarea și gestionarea factorilor de risc și a vulnerabilităților psihologice individuale și de grup, 
în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională; 
 f) cunoașterea și asistența psihologică a personalului, pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor 
funcționale la standarde înalte de calitate; 
 g) managementul stresului individual și organizațional, pentru construirea, creșterea, consolidarea și 
menținerea moralului efectivelor; 
 h) gestionarea situațiilor de criză și negocierea conflictelor la nivel individual, de grup sau 
organizațional; 
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 i) acordarea asistenței psihologice persoanelor care execută pedepse privative de libertate; 
 j) asigurarea psihologică a situațiilor operative, prin măsuri organizatorice, preventive și de suport; 
 k) realizarea și asigurarea suportului psihologic al misiunilor și activităților specifice în situații de 
mobilizare, asediu sau război; 
 l) planificarea și desfășurarea riguroasă a cercetării științifice și metodologice specifice psihologiei 
aplicate în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale și siguranței private; 
 m) consilierea psihologică și orientarea vocațională, pe întreaga ruta profesională, a personalului militar 
și civil, precum și a funcționarilor publici; 

n) asigurarea consultanței de specialitate în managementul resurselor umane.  
 
2.2. COMPETENȚE DOBÂNDITE 
 
 2.2.1.a. Competenţe profesionale 
C1.  Operarea cu concepte aprofundate în psihologia aplicată în domeniul securităţii naţionale  
C2. Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare complex şi complet în psihologia aplicată în domeniul 
securităţii naţionale  
C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologia aplicată în domeniul 
securităţii naţionale  
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei din domeniul securităţii naţionale  
C5. Proiectarea şi realizarea metodologiilor de intervenţie psihologică asupra individului, grupului şi 
organizaţiei din domeniul securităţii naţionale  
C6. Relaţionarea şi comunicarea specifică psihologiei  aplicate în domeniului securităţii naţionale  
 
 2.2.1.b. Professional skills 
C1.  Operating with concepts from the field of national security psychology 
C2. The design and implementation of a complex and complete research approach of national security 
psychology 
C3. Critical evaluation of problematic situations and possible solutions in the field of national security 
psychology 
C4. Psychological evaluation of individuals, groups and national security organizations 
C5. Designing and implementing methodologies of psychological intervention on individuals, groups and 
national security organizations 
C6. Suitable networking and communicating in the field of national security psychology 
 

 2.2.2.a. Competenţe transversale  
CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică în diverse domenii ale psihologie aplicate  
CT2.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice specifice 
psihologiei aplicate  
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica 
contextului social 
 

 2.2.2.b. Transversal skills 
CT1. Exercising professional duties in accordance with the ethical principles specific to the profession of 
psychologist with right to practice in various areas of applied psychology 
CT2. Applying the effective techniques specific to multiddisciplinary team work on various hierarchical levels 
CT3. Self assessing the lifelong learning needs in order to adapt to the dynamics of any given social context 

 
3. TITLUL ȘI CALIFICAREA OBȚINUTE: 

• titlul: Master 
• denumire calificare: Psihologie aplicată în domeniul securității naționale 
• cod calificare COR: 263409 
• cod calificare RNCIS: 
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4. OCUPAȚII POSIBILE PENTRU ABSOLVENȚII CU DIPLOMĂ DE MASTER, CONFORM 
"CLASIFICĂRII OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA" - COR:  
 

 Funcția absolventului este de psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității 
naționale, codul 263409, conform Clasificării Ocupațiilor din România - COR. Reiterăm că profesia de psiholog 
în România este reglementată prin Legea nr. 213/2004 privind profesia de psiholog cu drept de liberă practică, 
înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și Hotărârea de Guvern nr. 
788/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004. 
 Conform COR avem Grupa de bază 2634 - psihologi, care efectuează cercetări și studiază procesele 
mentale și comportamentul ființelor umane, individual sau în grupuri, și aplică aceste cunoștințe pentru a 
promova adaptarea și dezvoltarea ființelor umane pe plan personal, social, educațional sau ocupațional. 
 Explicitarea funcției, conform COR, rezidă în următoarele: 

� Grupa majoră 2 - Specialiști în diverse domenii de activitate 
� Subgrupa majoră 26 - Specialiști în domeniul juridic, social și cultural 
� Grupa minoră 263 - Specialiști în domeniul social și religios 
� Grupa de bază 2634 - Psihologi.  

 Această  grupă de bază din Clasificarea Ocupațiilor din România - COR are corespondența în 
International Standard Classification of Occupations - ISCO 08, respectiv 2634 - Psychologists. 
 Agenția Națională pentru Calificări (ANC), în conformitate cu adresa și adeverința nr. 4966 din 
02.07.2018, reconfirmate prin adresa nr. 3839/4243 din 18.03.2019, a validat, pentru înregistrarea în Registrul 
Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), programul de studii universitare de masterat 
Psihologia aplicată în domeniul securității naționale. 
 Ocupațiile care pot fi practicate pe piața muncii de către absolvenții programului de studii universitare 
de masterat, sunt: 

Ocupația Cod COR 
Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională   
Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii 
Psihologia aplicată în domeniul securității naționale  

263404 
263406 
263409 

  

5. DISCIPLINE DIN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
ADMITERE 2021 

CURRICULA  
ADMISSION 2021 

 

 
Semestrul 1 (14 săptămâni) 

1st semester (14 weeks) 

Nr. ore 
săptămână 
No. hours 
per week 

Nr. ore 
Semestru 
No. hours 

per semester 

Credite și 
forme de 
evaluare 

Cod 
Code 

DISCIPLINE  
DISCIPLINE TITLE 

C S L C S/L T SI Cr F 

DOA 
1101 

Teorii noi în psihologia militară 1 
New theories in military psychology 1 

2 1 - 28 14 42 108 6 E 

DOA 
1103 

Psihosociologie 1 / Psychosociology 1 
(Fundamentele) /(Fundamentals) 

2 - - 28 - 28 97 5 C 

DOA 
1105 

Psihosociologie organizaţională şi managerială 1 
(Psihosociologie organizaţională) 
Organizational and managerial psycho-sociology 1 
(Organizational psycho-sociology) 

2 - - 28 - 28 97 5 E 

DOA 
1107 

Psihopatologie militară  
Military psychopathology 

1 1 1 14 28 42 83 5 E 

DOA 
1108 

Modele de cercetare şi statistică avansată 
Research models and advanced statistics 

1 - 2 14 28 42 83 5 E 

DOS 
1123 

Etică și intergitate academică 
Ethics and academic integrity 

1   14  14 86 4 C 

 Total obligatoriu 9 2 3 126 70 196 554 30,0  
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Semestrul 2 (14 săptămâni) 

2nd semester (14 weeks) 

Nr. ore 
săptămână 
No. hours 
per week 

Nr. ore 
Semestru 
No. hours 

per semester 

Credite și 
forme de 
evaluare 

Cod 
Code 

DISCIPLINE  
DISCIPLINE TITLE 

C S L C S/L T SI Cr F 

DOA 
1202 

Teorii noi în psihologia militară 2 
New theories in military psychology 2 

2 1 - 28 14 42 108 6 E 

DOA 
1204 

Psihosociologie 2 (Reacţii psihocomportamentale 
ale populaţiei în situaţii extreme – strategii de 
coping şi control) 
Psychosociology 2(Psychobehavioural reactions of 
the population in extreme situations - coping and 
control strategies) 

2 - - 28 - 28 97 5 E 

DOA 
1206 

Psihosociologie organizaţională şi managerială 2 
(Psihosociologie managerială) 
Organizational and managerial psychosociology 2 
(Managerial psychosociology) 

2 - - 28 - 28 97 5 C 

DOA 
1209 

Selecţia şi evaluarea psihologică periodică a 
personalului 1 (Psihodiagnoza aptitudinilor) 
Selection in psychological evaluation of the 
personnel 1(Aptitudes psychodiagnosis) 

1 1 2 14 42 56 144 8 E 

 Total obligatoriu 7 2 2 98 56 154 446 24 E 
 

 
DISCIPLINE OPTIONALE 
OPTIONAL DISCIPLINES 

         

DOpS 
1219 

Psihologie penitenciară 1 
Penitentiary psychology 1 

2 1 - 28 14 42 108 6 C 

DOpS 
1221 

Comunicare strategică în domeniul militar 1 
(Operaţii informaţionale şi psihologice) 
Strategic communication in the military field 1 
(Intelligence and psychological operations) 

2 1 - 28 14 42 108 6 C 

Se va alege una dintre cele două discipline 
One of the above disciplines will be chosen 

         

 Total opţional 2 1 - 28 14 42 108 6,0  
 Total obligatoriu şi opţional 9 3 2 126 70 196 554 30,0  

 

 
Semestrul 3 (14 săptămâni) 

3rd semester (14 weeks) 

Nr. ore 
săptămână 
No. hours 
per week 

Nr. ore 
Semestru 
No. hours 

per semester 

Credite și 
forme de 
evaluare 

Cod 
Code 

DISCIPLINE  
DISCIPLINE TITLE 

C S L C S/L T SI Cr F 

DOA 
2111 

Managementul stresului 1 / Stress management 1 
(Tehnici de evaluare) /(Evaluation techniques) 

1 1 1 14 28 42 158 8 E 

DOA 
2110 

Selecţia şi evaluarea psihologică periodică a 
personalului 2 / (Psihodiagnoza personalităţii) 
Selection in psychological evaluation of the 
personnel 2 / (Personality psychodiagnosis) 

1 - 2 14 28 42 108 6 E 

DOA 
2113 

Pregătirea psihologică a personalului 
Psychological training of the personnel 

1 - 2 14 28 42 108 6 E 

DOS 
2114 

Practică de specialitate  
Speciality practice 

- - 6 - 84 84 16 4 C 

 Total ore- obligatorii 3 1 11 42 168 210 390 24,0  
 

 
DISCIPLINE OPTIONALE 
OPTIONAL DISCIPLINES 

         

DOpA 
2120 

Psihologie penitenciară 2  
Penitentiary psychology 2 

2 1 - 28 14 42 108 6 C 

DOpA 
2122 

Comunicare strategică în domeniul militar 2 
(Diplomaţie politică în domeniul militar şi operaţii 
media) 
Comunicare strategică în domeniul militar 2 
(Political diplomacy in the military field and media 
operations) 

2 1 - 28 14 42 108 6 C 

Se va alege una dintre cele două discipline, cu precizarea că 
cei care au optat pentru modulul judiciar / militar, vor studia în 
continuare acelaşi modul. 
Two of the above disciplines will be chosen, keeping in mind 
that those who opted for the judicial/military module, will 
study further the same module 
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 Total opţional 2 1 - 28 14 42 108 6,0  
 Total obligatoriu şi opţional 5 2 11 70 182 252 498 30,0  

 

 
Semestrul 4 (14 săptămâni) 

4th semester (14 weeks) 

Nr. ore 
săptămână 
No. hours 
per week 

Nr. ore 
Semestru 
No. hours 

per semester 

Credite și 
forme de 
evaluare 

Cod 
Code 

DISCIPLINE  
DISCIPLINE TITLE 

C S L C S/L T SI Cr F 

DOA 
2212 

Managementul stresului 2/(Tehnici de intervenţie) 
Stress management 1 / (Intervention techniques) 

1 1 1 14 28 42 158 8 E 

DOA 
2215 

Asistenţă psihologică a personalului 
Psychological assistance of the personnel 

1 - 2 14 28 42 108 6 E 

DOA 
2216 

Protecţia contra agresiunilor psihologice 
Protection against psychological aggressions 

1 1 - 14 14 28 97 5 E 

DOS 
2217 

Siguranţă publică şi securitate socială – legislaţie 
Public safety and social security - legislation 

2 - - 28 - 28 97 5 C 

DOS 
2218 

Practică în vederea elaborării proiectului de 
disertaţie 
Dissertation study 

- - 6 - 84 84 66 6 C 

 Total obligatoriu / Total required 5 2 9 70 154 224 526 30,0  

 
LEGENDĂ:  
 
 Codul disciplinei este format din UEB-P-M1-21 urmat de codul simplificat din Planul de învățământ.  
 C - curs/course ; S - seminar ; L - laborator/laboratory/practical papers; T - total; SI - studiu individual / 
individual study; Cr - ECTS credite pe disciplină/number credits per discipline ; F - formă de evaluare/form of 
evaluation; E - examen; C - colocviu. 
 
Legendă privind codul disciplinelor și al orelor: 
 
 Codul disciplinelor: 
 
  1. Discipline grupate după statutul academic:   
   DA - Discipline de aprofundare - 70-705% 
   DS - Discipline de sinteză - 25-30% 
  2. Discipline grupate după regimul frecventării: 
   DO - Discipline obligatorii 
   DOp - Discipline opționale (la alegere) 
   3. Discipline grupate după statutul academic și regimul frecventării: 
   DOA - Discipline obligatorii  de aprofundare              
   DOS - Discipline obligatorii de sinteză  
   DOpA - Discipline opționale/la alegere  de aprofundare              
   DOpS - Discipline opționale/la alegere de sinteză  
 

     DOA + DOpA + DOS + DOpS = 120 credite 
 Codul orelor:  
 C - ore asistate curs;  
 L - ore asistate lucrări practice sau laborator;  
 S - ore asistate seminar;  
 SI - studiu individual;  
 Cr - număr de credite alocat disciplinei;  
 F - forma de evaluare: E - examen, C - colocviu, V - verificare 
 Sr - semestrul recomandat. 
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6. CERINȚE PENTRU ABSOLVIREA PROGRAMULUI DE STUDII, CU DIPLOMĂ DE MASTER: 
 

• 120 credite (ECTS) 
• 10 credite pentru promovarea lucrării de disertație 
• 14 săptămâni durata semestrului 
• 12-20 de ore pe săptămână (14-18 ore) 
• 672-1120 ore didactice pe întreg ciclul de studii (868 de ore) 
• 25% activități directe (C/S/L) cu studenții (868/2132 = 38,88%) 
• 1+/- 25% raportul prelegeri/activități aplicative (392/476 = 0,82) 
• 1,2-1,5 raportul orelor aplicative/ore de curs (476/392 = 1,21) 
• 60% min. ponderea examenelor în total evaluări (66,66%) 
• 15 % min. stagiile de practică/cercetare din total ore alocate (168/868 = 19,35%) 
• 75% diferit conținutul disciplinelor programului de master față de licență 
• 25-30% ponderea disciplinelor de sinteză, 70-75% ponderea disciplinelor de aprofundare (DS = 6/23 = 

26,09%; DA = 17/23 = 73,91%) 
 

7. CRITERII PRIVIND STABILIREA NUMĂRULUI MAXIM DE STUDENȚI MASTERANZI ȘCOLARIZAȚI 
 

Formaţiile de studiu respectă normele legale, adică: 
• seria de curs, maximum 75 de studenţi; 
• grupa de studenţi, maximum 30 de studenţi; 
• subgrupa de studenți, maximum 18 studenți. 

 

Raportul dintre numărul total de studenți și numărul total al cadrelor didactice, maximum 20/1. 
 
 

8. COMPETENȚE PE DISCIPLINE ȘI CREDITE 
 

 

Nr. 
crt. 

DISCIPLINA Sem. 
Nr. 

credite 

COMPETENȚE  
PROFESIONALE 

COMPETENȚE 
TRANSVERSALE 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5  CP6 CT1 CT2 CT3 

1. Teorii noi în psihologia militară 1 
New theories in military psychology 1 

1 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 

2. Psihosociologie 1 / Psychosociology 1 
(Fundamentele) /(Fundamentals) 

1 5 1 1 1 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 

3. Psihosociologie organizaţională şi 
managerială 1 
(Psihosociologie organizaţională) 
Organizational and managerial psycho-
sociology 1 (Organizational psycho-
sociology) 

1 5 1 1 1 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 

4. Psihopatologie militară  
Military psychopathology 

1 5 1 1 1 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 

5. Modele de cercetare şi statistică avansată 
Research models and advanced statistics 

1 5 1 1 1 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 

6. Etică și intergitate academică 
Ethics and academic integrity 

1 4 1 1 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

7. Teorii noi în psihologia militară 2 
New theories in military psychology 2 

2 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 

8. Psihosociologie 2 (Reacţii 
psihocomportamentale ale populaţiei în 
situaţii extreme – strategii de coping şi 
control) 
Psycho-sociology 2(Psycho-behavioural 
reactions of the population in extreme 
situations - coping and control strategies) 

2 5 1 1 1 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 
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9. Psihosociologie organizaţională şi 
managerială 2 
(Psihosociologie managerială) 
Organizational and managerial psycho-
sociology 2 (Managerial psycho-sociology) 

2 5 1 1 1 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 

10. Selecţia şi evaluarea psihologică periodică a 
personalului 1 (Psihodiagnoza aptitudinilor) 
Selection in psychological evaluation of the 
personnel 1(Aptitudes psycho-diagnosis) 

2 8 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,50 

11. Psihologie penitenciară 1 
Penitentiary psychology 1 

2 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 

12. Comunicare strategică în domeniul militar 1 
(Operaţii informaţionale şi psihologice) 
Strategic communication in the military 
field 1 (Intelligence and psychological 
operations) 

2 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 

13. Managementul stresului 1 / Stress 
management 1 
(Tehnici de evaluare) /(Evaluation 
techniques) 

3 8 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,50 

14. Selecţia şi evaluarea psihologică periodică a 
personalului 2 / (Psihodiagnoza 
personalităţii) 
Selection in psychological evaluation of the 
personnel 2 / (Personality psycho-
diagnosis) 

3 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 

15. Pregătirea psihologică a personalului 
Psychological training of the personnel 

3 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 

16. Practică de specialitate  
Speciality practice 

3 4 1 1 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

17. Psihologie penitenciară 2  
Penitentiary psychology 2 

3 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 

18. Comunicare strategică în domeniul militar 2 
(Diplomaţie politică în domeniul militar şi 
operaţii media) 
Comunicare strategică în domeniul militar 
2 (Political diplomacy in the military field 
and media operations) 

3 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 

19. Managementul stresului 2/(Tehnici de 
intervenţie) 
Stress management 1 / (Intervention 
techniques) 

4 8 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,50 

20. Asistenţă psihologică a personalului 
Psychological assistance of the personnel 

4 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 

21. Protecţia contra agresiunilor psihologice 
Protection against psychological 
aggressions 

4 5 1 1 1 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 

22. Siguranţă publică şi securitate socială – 
legislaţie 
Public safety and social security - 
legislation 

4 5 1 1 1 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 

23. Practică în vederea elaborării proiectului de 
disertaţie 
Dissertation study 

4 6 1 1 1 1 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 
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9. PACHETUL DE DISCIPLINE OPȚIONALE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ 
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT* 

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru 
nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică, absolvenți de 
programe de master în domeniul diplomei de licență - învățământ cu frecvență   

Currriculum extins și opțional 

Cod Semestru (14 săptămâni) 
Nr. ore / 

săptămână 
Nr. ore / 
semestru 

Credite, forme de 
evaluare, semestru 
recomandat 

 
DISCIPLINE OBLIGATORII 
Discipline de pregătire 
psihopedagogică fundamentală 

C S L C S/L T SI Cr F Sr 

DCD F 
1109.1 

Psihopedagogia adolescenților, 
tinerilor și adulților 

2 1 - 28 14 42 83 5,0 E 1 

DCD F 
1110.2 

Proiectarea și managementul 
programelor educaționale  

2 1 - 28 14 42 83 5,0 E 2 

 
DISCIPLINE OBLIGATORII 
Discipline de pregătire didactică 
și practică de specialitate 

          

DCD S 
1111.3 

Didactica domeniului și dezvoltări 
în didactica specializării 
(învățământ liceal, 
postliceal, după caz) 

2 1 - 28 14 42 83 5,0 E 1 

DCD S 
1112.4 

Practică pedagogică (în 
învățământul 
liceal, postliceal, după caz) 

- - 3 - 42 42 83 5,0 C 2 

 
DISCIPLINE OBLIGATORII 
(două discipline) 

          

DCD O 
1113.5 

Pachet opțional 1 (se alege o 
disciplină): 

          

 

- Consiliere și orientare 
- Comunicare educațională 
- Metodologia cercetării 
educaționale 
- Educație integrată 

2 1 - 28 14 42 83 5,0 E 2 

DCD O 
1114.6 

Pachet opțional 2 (se alege o 
disciplină): 

          

 

- Sociologia educației 
- Managementul organizației 
școlare 
- Politici educaționale 
- Educație interculturală 
- Doctrine pedagogice 
contemporane 

2 1 - 28 14 42 83 5,0 E 3 

Total: nivelul II - - - 140 112 252 498 30,0 5E/1C  
Examen de absolvire: nivel II        5,0 E 4 

 
Legendă:  

� Disciplinele sunt obligatorii din momentul alegerii modulului de formare psihopedagogică 
� Disciplina Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților este inclusă și în pachetul de 

discipline pentru licență ca Psihologia adolescentului și adultului 
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� Disciplina Consiliere și orientare este inclusă și în pachetul de discipline pentru licență cu titlul 
Consiliere educațională și în carieră  

� Fiecare pachet opțional trebuie să cuprindă cel puțin 3 discipline 
� Codul orelor:  

 C - ore asistate curs; 
 L - ore asistate lucrări practice sau laborator;  
 S - ore asistate seminar;  
 T - număr total de ore asistate;  
 SI - studiu individual;  
 Cr - număr de credite alocat disciplinei;  
 F - forma de evaluare (E - examen, C - colocviu);  
 Sr - semestrul recomandat. 

� Perioada ultimelor două săptămâni din semestrul 4 este alocată pentru finalizarea portofoliului 
didactic  

� Examenul de absolvire se efectuează pe bază de portofoliu didactic 
� Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii unui număr 

minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învățământ, după cum urmează:  
 - 18 credite prin pachetul disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală; 
 - 12 credite prin pachetul disciplinelor de pregătire didactică și practică pedagogică de  
              specialitate. 

* Note: 
 a. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, publicat în 
Monitorul Oficial al României nr. 361 din 16 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare. 
 b. Ordinul Ministerului Educației Naționale Nr. 5658 din 30 septembrie 2020 privind aprobarea 
listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 
2020-2021 și, conform Art. 2 (3) din ordin, inclusiv în anul universitar 2021-2022. Ordinul a fost  
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 917 din 8 octombrie 2020. 
  
10. AVIZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avizat 
Departamentul Psihologie și Științele Educației, 

Facultatea de Psihologie 

Avizat 
Consiliul facultății, 

Facultatea de Psihologie 
Director Departament, 
Conf. univ. dr.   
Irinel Anca TĂNĂSESCU 

Decan, 
Lect.univ.dr.  
Adelina-Oana DUȚU 

în ședința din: 23.05.2022 în ședința din: 24.05.2022 


