
 
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 
               data afisare .09.01.2023 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:          Decan, 
Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale         

 
 

PLANIFICAREA SESIUNII DE EXAMENE 
23 IANUARIE-12 FEBRUARIE 2023 

ANUL I, ANUL UNIV. 2021-2022 
 

Sem. I 
 

Nr. 
Crt. 

DISCIPLINA CADRUL DIDACTIC DATA ORA 
Corp C 

Etaj, Sala 
CERINȚE 

1. 

Teorii moderne în psihologia 
militară 1 
 
Cod: rnwksdr 

Lect.univ.dr. Constantin-
Edmond Cracsner 

03.02.2023  
 

14.00-16.00. 
 

IV.02 

Proba 1 : 
1.Referat , din cele 48 de teme, 
intre 2-5 pagini , să conțină : 
1.Introducere , ¾ pagină, 
2.Cuprins : dezbateri , conținut, 
3.Concluzii , direcții viitoare, 
O jumătate de pagină. 
Bibliografia : 5-10 titluri 
maximum. 
Ce cităm  „ ’’ să se regăsească 
in bibliografie. 
Tema referatului cu majuscule  
Times New Roman, cu bold , 12, 
la un rând 2cm , formatul după 
Template. 
-3-5 cuvinte cheie. 
Proba nr.2 : 
-un test grilă tip chestionar, 
Proba nr.3 : 
-constă intr-o probă orală,   
prezentarea unui sau a două 
concepte  din referat. 

2. 

Psihosociologie 
1(Fundamentele) 
 
Cod: zwz4wia 

Conf.univ. dr.Mihai 
Covaci 

10.02.2023 12.00-14.00 IV.02 

referatul-examen final va fi o 
abordare din perspectiva 
psihosociologică a uneia din 
următoarele teme: 
1. Aculturație 
2. Comportament prosocial 
3. Disonanță socială 
4. Facilitare socială 



5. Managementul impresiei 
Referatul să conțină între 2500 – 
3000 de cuvinte, minim 7 
resurse bibliografice citate APA. 
Și atenție la detalii estetice:  A4, 
font TNR 12, spațierea între 
rânduri 1.5 cm, aliniere Justify, 
indentare paragrafe 1.25, fără 
spații între paragrafe.   

3. 

Psihosociologie organizaţională 
şi managerială 1 
(Psihosociologie organizaţională)  
 
Cod: ap67tk2 

Conf.univ. dr.Mihai 
Covaci 10.02.2023 14.00-16.00 IV.02 

Pentru referatul-examen final va 
trebui să descrieți/expuneți un 
studiu de caz care înglobează 
unul sau mai multe elemente ale 
culturii organizaționale (tipuri, 
valori, norme, dimensiuni, 
comportamente, ținută, limbaj, 
credințe, practici etc.), 
problemele care le pot genera 
aceste elemente și potențialele 
soluții.  
Referatul va conține între 2500 – 
3000 de cuvinte, minim 4 
resurse  
bibliografice cu indicarea clară a 
acestora utilizând stilul de citare 
APA. 

4. 

Modele de cercetare şi statistică 
avansată 
 
Cod: urjfuzc 

Lect.univ. dr. Gheorghe 
Perţea 

10.02.2023 

 
10.00-12.00  

IV.02 PROIECT -Analiză Corelațională 

SPSS într-o bază de date privind 

profilul de personalitate. 

5. 
Psihopatologie militară  
 
Cod:  

Lect.univ.dr.  
Radu-Eugen Ionescu-

Mihăiţă 
25.01.2023 

 
10.00-12.00 

IV.02 Referat -studiu caz conform 
bibliografiei recomandate. 

6. 
Etică și integritate academică 
 
Cod:  

Lect.univ.dr. 
Tudor Avrigeanu 06.02.2023 

 
10.00-12.00 

IV.03 Referat -conform bibliografiei 
recomandate. 

* Se va planifica ulterior. 
Vă rugăm să consultaţi site-ul pentru eventuale modificări.  
Studenţii care nu au achitat rata a II a ,nu au dreptul să se prezinte la examene 
se va specifica anul de studiu, anul univ., numele si prenumele cu iniţiala tatalui( cum au fost înmatriculati ). 

Coordonatorul programului de master, 
Lect. univ. dr. Constantin-Edmond Cracsner 
 


