COMISIA DE ŞTIINŢE SOCIALE,
POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

STANDARDE SPECIFICE

STANDARDE GENERALE PENTRU TOATE DOMENIILE DE
LICENŢĂ DIN DOMENIUL ŞTIINŢE SOCIALE, POLITICE ŞI
ADMINISTRATIVE

A. PERSONALUL DIDACTIC
1. Raportul număr posturi didactice/număr studenţi nu este mai mare de 1/15.
2. Verificarea directă de către comisie a activităţilor desfăşurate de cadrele didactice care
acoperă trei norme şi a celor care acoperă mai mult de patru discipline diferite.
3. Conducătorii lucrărilor de licenţă posedă gradul de profesor, conferenţiar sau lector
universitar cu doctorat.
4. Comisiile de examinare la finalizarea studiilor (licenţă) includ numai specialişti din
profilul probelor de examen, iar preşedintele comisiei este profesor sau conferenţiar.

B. CONŢINUTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1. Planul de învăţământ cuprinde:
- discipline obligatorii (70 – 80%);
- discipline opţionale (20 – 30%);
- discipline facultative
2. a) Planul de învăţământ este alcătuit din următoarele categorii de discipline:
 discipline fundamentale (20 – 30%);
 discipline de pregătire în domeniu şi în specialitate (55 – 65%);
 discipline complementare (5 – 15%).
3. La toate profilurile figurează o disciplină de informatică aplicată.
4. La toate profilurile figurează cel puţin o limbă străină oficială în UE.
5. La toate profilurile învăţământului de lungă durată figurează o disciplină de iniţiere în
metodologia cercetării ştiinţifice.
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6. Programele analitice cuprind în mod explicit:
 elementele de identificare a poziţiei disciplinei în planul de învăţământ (an
studiu, număr ore curs / seminar / laborator / proiect / titular / număr credite
alocate);
 obiectivele urmărite, tipuri şi modalităţi de activitate didactică, conţinuturi,
sistemul de evaluare a studenţilor.
7. Stagiile de practică profesională reprezintă minim 10 % din pregătirea de specialitate.
8. Practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic, pe baza unor
convenţii de practică şi potrivit unor programe proprii care includ: obiective, tipuri de
activităţi, documentele completate de studenţi şi modalităţile de evaluare.

9. Lucrările de diplomă respectă standardele academice: temă de cercetare relevantă
pentru domeniu, acurateţe în redactare, aspecte teoretice definitorii, ipoteze de lucru şi
instrumente de cercetare, utilizarea corectă a aparatului critic, bibliografie actualizată şi
adecvată temei şi domeniului.
C. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
1. Tematica cercetării vizează prioritar domeniul (profilul) în care instituţia desfăşoară
activităţi de învăţământ.
2. Programul de studii (facultatea) a dezvoltat o pagină pe siteul web a instituţiei de
învăţământ superior.
D. BAZA MATERIALĂ
1. Programul bibliotecii asigură accesul studenţilor pentru minimum 40 ore/săptămână.
2. Instituţia dispune de laboratoare proprii care au o dotare potrivit standardelor
specificate în Anexă.
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DOMENIUL: SOCIOLOGIE
DOMENIUL: ASISTENŢĂ SOCIALĂ

4

DOMENIUL: SOCIOLOGIE
PROGRAMUL DE STUDII: SOCIOLOGIE
A. Discipline fundamentale (obligatorii pentru toate specializările din domeniul
Sociologie)
1. Sociologie Generala
2. Istoria sociologiei; Teorii Sociologice Contemporane – 2semestre
3. Metode şi tehnici de cercetare sociologică;Introducere in Metodologia Cercetarii
Sociologice  2semestre
4. Paradigme ale explicaţiei sociologice
5. Statistică descriptivă univariantă
6. Practica de Specialitate (cel puţin două stagii de practică de câte 24 săptămâni)

B. Discipline de pregătire în domeniu obligatorii (criteriu minimal: prezenţa în
planul de învăţămân t a cel puţin 5 discipline din lista următoare):
1. Psihologie Socială
2. Sociologia Organizaţiilor
3. Sociologia Comunităţilor rurale si urbane
4. Politici Sociale
5. Sociologia Comunicării, Opiniei Publice şi Mass Media
6. Sociologie Juridica
7. Sociologie Politică
8. Sociologie Economică
9. Laborator de Sociologie Aplicata ( în vederea pregătirii tezei de licenţă)

C. Discipline de specialitate: listă orientativă de discipline care să completeze
numărul de credite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sociologia familiei
Statistică socială II (avansată)
Comunicare şi marketing social
Sociologia devianţei
Decizie şi raţionalitate
Sociologia opiniei publice şi analiza electorală
Sociologia integrării europene
Laborator de cercetare
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9. Calitatea vieţii
10. Sociologie comparată
11. Sociologia religiei
12. Sociologia schimbării sociale
13. Antropologie politică
14. Analiza reclamei comerciale
15. Sociologia globaliării

D. Discipline complementare (introducerea lor în planurile de învăţămân t este
opţională, odată introduse pot avea caracter obligatoriu) :
1. Economie
2. Antropologie
3. Demografie
4. Limbă străină (o limbă de circulaţie europeană) – Se recomandă studierea limbii
străine în stadiu avansat, cu aplicaţie la domeniul Sociologie
5. Informatică aplicată (Excel, PowerPoint, Microsoft Project, etc)

PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR
A. Discipline fundamentale (obligatorii pentru toate specializările din domniul
Sociologie)
1. Sociologie Generala
2. Istoria sociologiei; Teorii Sociologice Contemporane – 2semestre
3. Metode şi tehnici de cercetare sociologică;Introducere in Metodologia Cercetarii
Sociologice  2semestre
4. Paradigme ale explicaţiei sociologice
5. Statistică descriptivă univariantă
6. Practica de Specialitate (cel puţin două stagii de practică de câte 24 săptămâni)
B. Discipline de pregătire în domeniu obligatorii (criteriu minimal: prezenţa în
planul de învăţămân t a cel puţin 5 discipline din lista următoare):
1. Psihologie Socială
2. Sociologia Organizaţiilor
3. Sociologia Comunităţilor rurale si urbane
4. Politici Sociale
5. Sociologia Comunicării, Opiniei Publice şi Mass Media
6. Sociologie Juridica
7. Sociologie Politică
8. Sociologie Economică
9. Laborator de Sociologie Aplicata în vederea pregătirea tezei de licenţă
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C. Discipline de specialitate: listă orientativă de discipline care să completeze
numărul de credite
1. Comportament organizaţional
2. Microeconomie şi elemente de management financiar
3. Comunicare organizaţională
4. Management
5. Devianta in organizatii
6. Marketing
7. Managementul resurselor umane
8. Decizie şi raţionalitate
9. Relaţii de muncă: legislaţie, negociere, cooperare şi conflict
10. Antropologie economică: etică şi responsabilitate corporatistă
11. Sociologia publicităţii
12. Probleme etice în organizaţiile publice
13. Analiza reclamei comerciale
14. Sociologia şi globalizare
15. Comunicare interculturală

D. Discipline complementare (introducerea lor în planurile de învăţămân t este
opţională, odată introduse pot avea caracter obligatoriu) :
1. Economie
2. Antropologie
3. Demografie
4. Limba straina (o limbă de circulaţie europeană) – Se recomandă studierea limbii
străine în stadiu avansat, cu aplicaţie la domeniul Sociologie
5. Informatică aplicată (Excel, PowerPoint, Microsoft Project, etc)

PROGRAMUL
PUBLICĂ

DE

STUDII:

POLITICI

SOCIALE

ÎN

ADMINISTRAŢIA

A. Discipline fundamentale (obligatorii pentru toate specializările din domniul
Sociologie)
1. Sociologie Generala
2. Istoria sociologiei; Teorii Sociologice Contemporane – 2semestre
3. Metode şi tehnici de cercetare sociologică;Introducere in Metodologia Cercetarii
Sociologice  2semestre
4. Paradigme ale explicaţiei sociologice
5. Statistică descriptivă univariantă
6. Practica de Specialitate (cel puţin două stagii de practică de câte 24 săptămâni)
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B. Discipline de pregătire în domeniu obligatorii (criteriu minimal: prezenţa în
planul de învăţămân t a cel puţin 5 discipline din lista următoare):
1. Psihologie Socială
2. Sociologia Organizaţiilor
3. Sociologia Comunităţilor rurale si urbane
4. Politici Sociale
5. Sociologia Comunicării, Opiniei Publice şi Mass Media
6. Sociologie Juridica
7. Sociologie Politică
8. Sociologie Economică
9. Laborator de Sociologie Aplicata în vederea pregătirea tezei de licenţă

C. Discipline de specialitate: listă orientativă de discipline care să completeze
numărul de credite
1. Teorii ale administraţiei publice
2. Politici sociale comparate
3. Sisteme de asigurări sociale
4. Sistemul de asistenţă socială
5. Structura instituţională a sistemului administrativ public în România
6. Economia sectorului public
7. Politici sociale europene
8. Dreptul administraţiei publice şi securităţii sociale
9. Politici sociale de asigurări de sănătate
10. Calitatea vieţii
11. Politici de ocupare a forţei de muncă
12. Marketing social
13. Dezvoltare socială şi evaluare de programe sociale
14. Managementul proiectului
15. Politici antisărăcie şi de incluziune socială
16. Politici de gen
17. Migraţia şi politici privind migraţia
D. Discipline complementare (introducerea lor în planurile de învăţămân t este
opţională, odată introduse pot avea caracter obligatoriu) :
1. Economie
2. Antropologie
3. Demografie
4. Limba straina (o limbă de circulaţie europeană) – Se recomandă studierea limbii
străine în stadiu avansat, cu aplicaţie la domeniul Sociologie
5. Informatică aplicată (Excel, PowerPoint, Microsoft Project, etc)

8

PROGRAMUL DE STUDII: INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI SECURITATE
REGIONALĂ
A. Discipline fundamentale (obligatorii pentru toate specializările din domniul
Sociologie)
1. Sociologie Generala
2. Istoria sociologiei; Teorii Sociologice Contemporane – 2semestre
3. Metode şi tehnici de cercetare sociologică;Introducere in Metodologia Cercetarii
Sociologice  2semestre
4. Paradigme ale explicaţiei sociologice
5. Statistică descriptivă univariantă
6. Practica de Specialitate (cel puţin două stagii de practică de câte 24 săptămâni)
B. Discipline de pregătire în domeniu obligatorii (criteriu minimal: prezenţa în
planul de învăţămân t a cel puţin 5 discipline din lista următoare):
1. Psihologie Socială
2. Sociologia Organizaţiilor
3. Sociologia Comunităţilor rurale si urbane
4. Politici Sociale
5. Sociologia Comunicării, Opiniei Publice şi Mass Media
6. Sociologie Juridica
7. Sociologie Politică
8. Sociologie Economică
9. Laborator de Sociologie Aplicata în vederea pregătirea tezei de licenţă

C. Discipline de specialitate: listă orientativă de discipline care să completeze
numărul de credite
1. Geopolitică şi integrare
2. Istorie socială
3. Introducere în studii de securitate
4. Identitate naţională şi europeană
5. Sociologia relaţiilor internaţionale
6. Comunicare interculturală şi integrare
7. Regiune şi regionalizare
8. Sociologia integrării europene
9. Antropologie europeană
10. Laborator de cercetare
11. Securitate şi societate
12. Sociologia globalizării
13. Geoeconomie şi afaceri internaţionale
14. Sociologia religiei
15. Sociologia schimbării sociale
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16. Antropologie politică
17. Analiza reclamei comerciale
18. Comunicare şi globalizare
D. Discipline complementare (introducerea lor în planurile de învăţămân t este
opţională, odată introduse pot avea caracter obligatoriu) :
1. Economie
2. Antropologie
3. Demografie
4. Limba straina (o limbă de circulaţie europeană) – Se recomandă studierea
limbii străine în stadiu avansat, cu aplicaţie la domeniul Sociologie
5. Informatică aplicată (Excel, PowerPoint, Microsoft Project, etc)
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PROGRAMUL DE STUDII: ANTROPOLOGIE
A. Discipline fundamentale (obligatorii pentru toate specializările din domniul
Sociologie)
1. Sociologie Generala
2. Istoria sociologiei; Teorii Sociologice Contemporane – 2semestre
3. Metode şi tehnici de cercetare sociologică;Introducere in Metodologia
Cercetarii Sociologice  2semestre
4. Paradigme ale explicaţiei sociologice
5. Statistică descriptivă univariantă

B. Discipline de pregătire în domeniu obligatorii (criteriu minimal: prezenţa în
planul de învăţămân t a cel puţin 5 discipline din lista următoare):
1. Antropologie generală  concepte şi teorii
2. Antropologie culturală (Orientări şi curente în antropologia culturală)
3. Antropologie economică
4. Antropologie simbolică
5. Antropologia grupurilor etnolingvistice
6. Etnologie (Etnografie românească)
7. Etnogeneza în spaţiul românesc
8. Civilizaţii moderne şi contemporane
9. Mitologie
C. Discipline de specialitate: listă orientativă de discipline care să completeze
numărul de credite
1. Antropologie politică
2. Antropologie urbană
3. Antropologia spaţiului
4. Antropologie juridică
5. Antropologia religiilor
6. Antropologie vizuală
7. Studii culturale (Introducere în cultura populară, Elemente de cultură şi civilizaţie,
Civilizaţii antice, Muzeologie, patrimoniu, restaurare)
8. Sociologia microgrupurilor
9. Sociologia ştiinţei şi culturii
10. Educaţie interculturală
11. Antropologie fizică (Anatomia şi fiziologia omului, Aplicaţii antropometrice,
Criminologie)
12. Hermeneutică socială
13. Metode şi tehnici de cercetare în antropologie
14. Proiecte de cercetare
15. Practica de Specialitate (cel puţin două stagii de practică de câte 24 săptămâni)
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D. Discipline complementare (introducerea lor în planurile de învăţămân t este
opţională, odată introduse pot avea caracter obligatoriu) :
1. Economie
2. Antropologie
3. Demografie
4. Limba straina (o limbă de circulaţie europeană) – Se recomandă studierea limbii
străine în stadiu avansat, cu aplicaţie la domeniul Sociologie
5. Informatică aplicată (Excel, PowerPoint, Microsoft Project, etc)
PROGRAMUL DE STUDII: ETNOLOGIE
A. Discipline fundamentale (obligatorii pentru toate specializările din domniul
Sociologie)
1. Sociologie Generala
2. Istoria sociologiei; Teorii Sociologice Contemporane
3. Metode şi tehnici de cercetare sociologică;Introducere in Metodologia Cercetarii
Sociologice
4. Paradigme ale explicaţiei sociologice
5. Statistică descriptivă univariantă
B. Discipline în domeniu
1. Etnologie
2. Etnografie universală
3. Etnografie românească
4. Şcoli, curente şi teorii etnologice şi antropologice
5. Metode de cercetare în etnologie şi antropologie
6. Introducere în cultura populară
7. Antropologie culturală
8. Bazele etnomuzeologiei
9. Magie şi mitologie românească
10. Folclor
11. Istoria civilizaţiei populare româneşti
C. Discipline de specialitate: listă orientativă de discipline care să completeze
numărul de credite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Artă populară universală
Artă populară românească
Spiritualitatea şi tradiţie la poporul român
Civilizaţie tehnică populară
Etnomuzicologie
Antropologie filosofică
Sincretismul formelor în cultura populară
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8. Mitologie universală
9. Istoria mentalităţilor
10. Istoria culturii şi civilizaţiei
11. Metoda monografică
12. Hermeneutică etnologică
13. Sociologia relaţiilor interetnice
14. Semiotică şi teoria comunicării
15. Sociologia culturii
16. Sociologia comunităţilor
17. Sociologia religiei
18. Socioantropologia grupurilor etnolingvistice
19. Istoria filosofiei
20. Marketing cultural
21. Psihologie socială
22. Muzeologie, patrimoniu, restaurare
23. Practica de Specialitate (cel puţin două stagii de practică de câte 24 săptămâni)

D. Discipline complementare (introducerea lor în planurile de învăţămân t este
opţională, odată introduse pot avea caracter obligatoriu) :
1. Economie
2. Antropologie
3. Demografie
4. Limba straina (o limbă de circulaţie europeană) – Se recomandă studierea limbii
străine în stadiu avansat, cu aplicaţie la domeniul Sociologie
5. Informatică aplicată (Excel, PowerPoint, Microsoft Project, etc)
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DOMENIUL: ASISTENŢĂ SOCIALĂ
PROGRAMUL DE STUDII: ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A. Discipline fundamentale
1. Introducere în psihologie
2. Informatică şi statistică socială
3. Psihologie socială aplicată
4. Introducere în sociologie
5. Politici sociale
6. Metodologia cercetării în ştiinţele socioumane
B. Discipline în domeniu
1. Sistemul de asistenţă socială
2. Teorii şi metode în asistenţă socială
3. Drept în asistenţa socială
4. Psihopatologie şi psihoterapie
5. Elemente de medicină internă şi socială
C. Discipline de specialitate obligatorii Listă orientativă
1. Tehnici de intervenţie în asistenţa socială
2. Drepturile omului şi strategii antidiscriminatorii
3. Asistenţa socială a familiei şi copilului
4. Deontologia profesiei de asistent social
5. Dezvoltare umană
6. Managementul şi evaluarea programelor de asistenţă socială
7. Dezvoltare comunitară
8. Sociologia devianţei
9. Politica ocupării forţei de muncă
10. Consiliere în asistenţa socială
11. Asistenţa persoanelor cu boli cronice şi HIV/SIDA
12. Psihosociologia organizaţiilor
13. Politici sociale: asigurări de sănătate şi şomaj
14. Practică de specialitate
15. Practică compactă de specialitate
16. Politici pentru persoanele vârstnice
17. Politici pentru persoane cu dizabilităţi
18. Managementul de caz
19. Oportunităţi egale
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20. Asistenţa socială a refugiaţilor
21. Pedagogie socială
22. Strategii antisărăcie
23. Politici de incluziune socială
24. Parteneriat publicprivatONG în asistenţă socială
25. Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale
26. Tehnici de comunicare în asistenţă socială
27. Introducere în probaţiune
28. Principii şi standarde privind protecţia victimelor
29. Demografie şi planificare familială
30. Protecţie şi securitate socială
31. Limbajul mimicogestual
32. Elaborare de proiect
PROGRAMUL DE STUDII: PROBAŢIUNE ŞI PROTECŢIA VICTIMELOR
(Protecţia victimelor şi reintegrarea socială a infractorului)
A. Discipline fundamentale
1. Introducere în psihologie
2. Informatică şi statistică socială
3. Psihologie socială aplicată
4. Introducere în sociologie
5. Politici sociale
6. Metodologia cercetării în ştiinţele socioumane
B. Discipline în domeniu
1. Sistemul de asistenţă socială
2. Teorii şi metode în asistenţă socială
3. Drept în asistenţa socială
4. Psihopatologie şi psihoterapie
5. Elemente de medicină internă şi socială
C. Discipline de specialitate obligatorii Listă orientativă
1. Sociologie juridică
2. Sociologia devianţei
3. Victimologie
4. Prevenirea şi controlul criminalităţii. Modele şi tendinţe în societatea modernă
5. Elemente de drept penal şi drept procesual penal
6. Sistemul de probaţiune în România
7. Metode şi tehnici în probaţiune
8. Asistenţa socială în penitenciar
9. Deontologia profesională a consilierului de probaţiune în respectarea drepturilor
omului
10. Reintegrarea socială a delincvenţilor
11. Asistenţa socială a persoanelor toxicodependente
12. Asistenţa socială a toxicomanilor în penitenciare
13. Criminologie
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14. Practică de specialitate
15. Practică compactă de specialitate
16. Sistemul juridic în România
17. Sistemul juridic al minorilor
18. Protecţia internaţională a drepturilor omului
19. Standarde europene în sistemul penitenciar
20. Consiliere şi terapii de grup
21. Legislaţia familiei şi copilului

PROGRAMUL DE STUDII: CONSILIERE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A. Discipline fundamentale
1. Introducere în psihologie
2. Informatică şi statistică socială
3. Psihologie socială aplicată
4. Introducere în sociologie
5. Politici sociale
6. Metodologia cercetării în ştiinţele socioumane
B. Discipline în domeniu
1. Sistemul de asistenţă socială
2. Teorii şi metode în asistenţă socială
3. Drept în asistenţa socială
4. Psihopatologie şi psihoterapie
5. Elemente de medicină internă şi socială
C. Discipline de specialitate obligatorii
1. Consiliere în asistenţă socială
2. Psihoterapii individuale de grup
3. Consiliere şi terapii familiale
4. Servicii de asistenţă socială pentru protecţia victimelor
5. Metode şi stiluri de comunicare în asistenţa socială
6. Consilierea şi asistenţa socială în domeniul adicţiilor
7. Terapii pentru persoanele toxicodependente
8. Terapii ocupaţionale şi de grup
9. Consilierea şi asistenţa persoanelor cu boli cronice şi HIV/SIDA
10. Postcură şi tehnici de reinserţie socială
11. Pedagogie socială
12. Drepturile omului şi politici antidiscriminatorii
13. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală
14. Consiliere şi asistenţă pentru persoanele vârstnice
15. Practică de specialitate
16. Practică compactă de specialitate
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17. Consiliere în domeniul sănătăţii mentale
18. Legislaţia privind adicţiile
19. Deontologie şi aspecte etice în consiliere
20. Defectologie şi logopedie
21. Managementul programelor sociale
22. Evaluarea şi monitorizarea programelor sociale
23. Politici de sănătate publică
24. Asistenţa socială a persoanelor fără adăpost
25. Modele de viaţă şi adicţiile
26. Parteneriat publicprivatONG în asistenţă socială
27. Managementul de caz în asistenţa socială
28. Metode şi tehnici de adaptare la stresul social
29. Psihosociologia „instituţiilor totale“
30. Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale
31. Sociologia bolii şi a sănătăţii
32. Legislaţia familiei şi copilului
33. Limbajul mimicogestual
34. Elaborare de proiect
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DOMENIUL: ŞTIINŢE POLITICE
DOMENIUL:RELAŢII
INTERNAŢIONALE ŞI STUDII
EUROPENE

18

Pentru orice specializare din domeniile: Ştiinţe Politice şi Relaţii internaţionale şi
studii europene este obligatoriu ca universitatea să prezinte precontracte cu persoane care
sunt absolvenţi, masteri, doctori sau doctoranzi în specializarea care este solicitată pentru
autorizare.* Aceste precontracte vor fi însoţite de CVurile şi extrasele din cele mai
semnificative publicaţii de profil ale persoanelor contractate. Pentru masteratele în aceste
domenii, precontractele trebuie să fie de acelaşi tip, acceptânduse însă numai doctori.
Trebuie acoperite cu specialişti (absolvenţi, masteri, doctori, doctoranzi) în Ştiinţe
Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene cel puţin următoarele discipline:
1. Introducere în Ştiinţe Politice
2. Introducere în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
3. Politici comparate (teorii şi metode)
4. Introducere în Studii Europene
5. Partide politice
6. Politică Românească
7. Politici regionale
8. Politici comparate aplicate
9. Teoria Relaţiilor Internaţionale
10. Analiză politică
Notă: Recomandăm facultăţilor cu specializări deja autorizate sau acreditate să se
conformeze în cel mai scurt timp aceloraşi exigenţe.
* Nici un post nu poate fi scos la concurs fără respectarea prevederilor legale.
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DOMENIUL: ŞTIINŢE POLITICE
PROGRAMUL DE STUDII: ŞTIINŢE POLITICE

Discipline obligatorii (fundamentale şi de specialitate)

1. Introducere în Ştiinţe politice
2. Istoria gândirii politice
3. Introducere în Economia politică
4. Introducere în Relaţii internaţionale
5. Metode de cercetare în Ştiinţe politice
6. Ideologii politice
7. Filosofie politică (Teorii politice)
8. Politici comparate (teorii şi metode)
9. Introducere în Politici publice
10. Administraţie publică
11. Statistică aplicată
12. Instituţii politice
Notă: Cele 12 discipline obligatorii nu înseamnă că există doar 12 discipline obligatorii.
Fiecare facultate îşi stabileşte politica proprie legată de discipline obligatorii şi opţionale,
introducând însă ca obligatorii disciplinele cuprinse în lista de mai sus.
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Lista disciplinelor opţionale
A. Recomandate în grad înalt (dezirabil cu statut obligatoriu)
1. Istorie politică modernă şi contemporană
2. Introducere în Studii europene
3. Instituţii şi politici europene
4. Etică politică
5. Democraţie şi democratizare (teorii ale democraţiei)
6. Teoria alegerii raţionale
7. Partide politice / Partide şi sisteme electorale
8. Analiză electorală
9. Sociologie politică
10. Psihologie politică
11. Comunicare politică
12. Politică românească
13. Teorii politice contemporane
B. Opţionale recomandate (în funcţie de context şi specific)
1. Stat de drept şi constituţionalism
2. Sistemul european al drepturilor omului
3. Gen şi politică / Teorii politice feministe
4. Antropologie politică
5. Globalism şi globalizare
6. Politici regionale
7. Politici comparate aplicate
8. Analiza politicilor publice
9. Analiza violenţei politice
10. Societate civilă şi democratizare
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DOMENIUL: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII
EUROPENE

PROGRAMUL DE STUDII: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII
EUROPENE
A. Discipline obligatorii (fundamentale şi de specialitate)
1. Introducere în Relaţii internaţionale
2. Introducere în Studii europene
3. Istoria relaţiilor internaţionale
4. Economie mondială
5. Drept internaţional
6. Metode de cercetare în ştiinţe sociale şi politice
7. Introducere în Ştiinţe Politice
8. Ideologii politice în epoca contemporană
9. Instituţiile europene
10. Teoria relaţiilor internaţionale
11. Instituţii şi organizaţii internaţionale
12. Politică externă şi diplomaţie
B. Discipline opţionale recomandate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sociologia Relaţiilor internaţionale
Studii de securitate
Studii de arie
Analiza conflictelor internaţionale
Geostrategie şi geopolitică
Negociere şi conflict în relaţiile internaţionale
Globalism şi globalizare
Construcţie europeană
Drept comunitar
Procesul de guvernare în Uniunea Europeană
Politici comunitare

22

DOMENIUL: ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE
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PROGRAMELE DE STUDII:

• ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
• ADMINISTRAŢIE EUROPEANĂ
• ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI
SECRETARIAT
• POLIŢIE COMUNITARĂ

GENERALITĂŢI
 Formele de învăţământ sunt:


studii de licenţă, masterat şi doctorat;



cursuri de zi, la distanţă sau cu frecvenţă redusă şi alte forme de
învăţământ superior prevăzute de lege.

 Durata şcolarizării:


numărul de semestre este:
− 6, pentru studiile universitare de licenţă;
− 4, pentru studiile universitare de masterat;
− 6, pentru studiile universitare de doctorat.

Durata şcolarizării este aceeaşi pentru toate formele de învăţământ:


fiecare semestru cuprinde 14 săptămâni, cu excepţia semestrului 6, la
studiile universitare de licenţă, care cuprinde 12 săptămâni.



volumul activităţilor didactice directe, faţă în faţă, este de:
20 – 24 ore săptămânal, pentru studiile universitare de licenţă;
12 – 16 ore săptămânal, pentru studiile universitare de masterat;
8 – 10 ore săptămânal, pentru programul de studii avansate din cadrul
studiilor universitare de masterat.



volumul integral de activitate destinat pregătirii este de aproximativ 1500
ore anual, corespunzând la 30 ECTS.

 Standardele specifice în domeniul ştiinţelor administrative au în vedere
compatibilizarea structurii, conţinutului, metodelor de predare şi evaluare
precum şi a logisticii cu cele ale celorlalte universităţi europene din Spaţiul
European al Învăţământului Superior.
Totodată standardele specifice vizează obţinerea unor calificări similare cu
cele incluse în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
 Standardele specifice în domeniul ştiinţelor administrative asigură o interfaţă
între standardele şi indicatorii de performanţă pentru asigurarea calităţii şi
acreditare stabilite de către ARACIS prin „Metodologia de evaluare externă a
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calităţii în învăţământul superior” şi standardele de referinţă stabilite la nivel
instituţional. Prezentele standarde devin obligatorii şi exhaustive la nivelul
minim al indicatorilor de performanţă asociaţi .
II. Compatibilizarea cu standardele europene
În ciuda diversităţii existente în aria ştiinţelor administrative, la nivel european
există câteva standarde sau programe minimale pe care le au în comun universităţi a căror
misiune încorporează şi domeniul ştiinţelor administrative1.
De aproape un deceniu a fost elaborat un „pachet minim de orientare” în domeniul
educaţiei ştiinţifice în administraţie publică. Termenii generali ai acestuia pot fi sintetizaţi
astfel:
 Ştiinţa administraţiei reprezintă un domeniu de cercetare ce are ca obiectiv de
studiu organizarea şi funcţionarea guvernului şi a administraţiei publice în
interiorul mediului social pasibil de interferenţe din partea autorităţilor
publice.
 Ştiinţa actuală a administraţiei publice poate fi considerată ca având origini
fundamentate pe studiul organizaţiilor raţionale şi managementul acestora
precum şi pe ştiinţele politice cu accent pus pe formularea politicilor publice
de către guverne sau autorităţi publice. Prin urmare programele universitare în
domeniul ştiinţelor administrative ar trebui să aibă în vedere, în egală măsură,
fundamentele amintite sau un accent mai mare, pe unul sau pe altul dintre
acestea, în cazul specializărilor.
 Trebuie făcută distincţia dintre ştiinţele administrative – ce au ca obiect
cercetarea socioştiinţifică a administraţiei publice, folosind cercetarea
teoretică şi empirică – şi ştiinţa administraţiei – cu conţinut practic, orientată,
prescriptiv şi normativ, pe baza cunoaşterii dobândite prin cercetare ştiinţifică.
 Obiectivul formal şi material al ştiinţelor administrative trebuie să acopere mai
multe arii de cunoaştere după cum urmează:

1



Cunoaşterea societăţii (date, probleme, valori) ce decurge din
interacţiunea administraţiei publice cu sistemul social. Prin urmare,
procesele decizionale vor avea particularităţi sociologice, culturale,
istorice, filosofice, etice, economice, juridice şi politice, tipice unei
societăţi anume.



Cunoaşterea sistemului politic. Organizaţiile publice se modelează în
funcţie de sistemele politice existente punânduse astfel accent pe teoriile
politice şi sociale legate de legitimarea şi gradul de democratizare a
designului şi funcţionării acestora.



Cunoaşterea administraţiei publice şi a politicilor guvernamentale cu
accent pe analiza proceselor decizionale şi a reţelelor de politici publice,
teorii şi metode care să explice sau să interpreteze structurile şi procesele
de administrare şi formulare a politicilor publice, etc.

Vezi „Principii de bază pentru administraţie publică”, http://www.eapaa.org/Archive/1999/Basics.html
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Cunoaşterea organizaţiilor birocratice şi a managementului acestora ce
pornesc de la conţinutul şi structura actuală ale sectorului public
caracterizate printro multitudine de organizaţii politice şi profesionale,
formale sau informale, cu comportament raţional sau iraţional, etc.
Managementul public va fi orientat spre eficacitate, eficienţă şi rezultate.



Cunoaşterea tehnică a administraţiei, vizând metodele şi tehnicile prin
intermediul cărora fiecare organizaţie publică şi proces al intervenţiei
publice pot fi analizate şi explicate în interiorul sistemului politic şi social.
Această arie de cunoaştere integrează deja, întro manieră specifică,
conţinutul şi metodele celorlalte, deja expuse.



Cunoaşterea comunicării evidenţiază importante armonizări şi comunicări
în relaţiile administraţie – societate precum şi în procesele de organizare
internă a schimburilor informaţionale. Menţionarea distinctă a acestei arii
de cunoaştere are ca motivaţie creşterea importanţei ştiinţei informaţionale
şi a managementului informaţional şi de comunicare.

 Caracterul interdisciplinar al ştiinţelor administrative este susţinut de cele
prezentate anterior.
 Finalitatea studiilor universitare, de licenţă, masterat sau doctorat, trebuie să
fie aceea de a înarma experţii şi specialiştii din administraţia publică cu o
cantitate corespunzătoare de cunoaştere, suficient armonizată cu actualitatea
guvernamentală, problematica administraţiei publice şi relaţiile cu mediul
astfel încât să permită integrarea socioştiinţifică întrun cadru analitic,
interdisciplinar. Atuul programelor universitare în ştiinţe administrative este
acela ca absolvenţii acestora să relaţioneze cu lumile ştiinţei, administraţiei şi
politicilor publice în cazuri concrete, astfel încât cunoaşterea ştiinţifică
specifică domeniului de studiu să asiste actorii administrativi şi politici în
conceperea şi realizarea unor strategii publice temeinic consolidate.
 Definirea şi fundamentarea unui curriculum de bază, pe durata a 3 semestre
pentru învăţământul de licenţă şi 2 semestre pentru masterat, necesar
clarificării conceptelor fundamentale, a teoriilor, metodelor şi istoriei
administraţiei publice, în funcţie de nivelul programului (licenţa sau masterat).
 Curriculumul de bază este constituit din disciplinele fundamentale care oferă
pregătirea în metode de cercetare, concepte şi teorii în discipline cum sunt:
− dreptul civil, administrativ şi dreptul constituţional; teoria generală a
statului şi dreptului;
− managementul public;
− economia;
− sociologie şi logică;
− ştiinţele politice;
− finanţele publice;
− practică.
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PROGRAMUL DE STUDII: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Discipline de specialitate:
1. Managementul serviciilor publice;
2. Contabilitatea instituţiilor publice;
3. Elemente de drept penal şi procedură penală;
4. Relaţii publice;
5. Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului;
6. Dreptul muncii şi securităţii sociale;
7. Contencios administrativ;
8. Ştiinţa administraţiei;
9. Politici publice;
10. Dezvoltare şi planificare urbană;
11. Deontologia funcţionarului public;
12. Tehnici şi metode ale adoptării deciziei publice;
13. Comunicare în administraţia publică;
14. Informatică.
Discipline complementare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Drept şi administrarea afacerilor;
Drept comunitar european;
Marketing public;
Drept financiar şi fiscal;
Legistică formală;
Psihosociologia conducerii;
Etică şi transparenţă;
Management strategic.

PROGRAMUL DE STUDII: ADMINISTRAŢIE EUROPEANĂ
Discipline de specialitate:
1. Drept administrativ european;
2. Dezvoltare regională;
3. Spaţiul administrativ european;
4. Audit şi control financiar în U.E.;
5. Comunicare intracomunitară;
6. Spaţiul social european;
7. Drept instituţional comunitar;
8. Dreptul muncii şi securităţii sociale;
9. Studii comparative privind funcţia publică în U.E.;
10. Bazele guvernării europene;
11. Decizia în U.E.;
12. Teorii ale integrării europene;
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13. Politici publice europene;
14. Politici de buget public şi fiscalitate în U.E.;
15. Informatică.
Discipline complementare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acquis comunitar;
Economie europeană;
Identitate europeană;
Justiţie comunitară;
Drept financiar şi fiscal;
Elemente de drept internaţional;
Protecţia juridică a drepturilor omului;
Managementul proiectelor europene.
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DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII
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1. Discipline fundamentale pentru domeniul de licenţă ştiinţele
comunicării
Introducere (fundamente ale) în sistemul mass media
Introducere (fundamente ale) ştiinţele comunicării
Introducere în relaţii publice
Introducere în publicitate
Introducere (fundamente ale) in ştiinţele sociale
Etica si deontologie profesională
Dreptul comunicării
Tehnici de redactare
Editare în limbaje specializate
Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării

Discipline de specializare
JURNALISM
Tehnici de lucru specializate (presă scrisă , televiziune, radio, presă asistată de ordinator,
agenţii de presă, fotojurnalism, internet)
Tehnici de colectare a informaţiilor
Tehnici de investigare jurnalistică
Genurile presei (presă scrisă , televiziune, radio, internet)
Istoria presei
Multimedia
Producţia unei publicaţii
Producţia emisiunii de ştiri (radio si tv)
Practica in instituţii de profil
COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
Redactarea materialelor de relaţii publice
Comunicarea cu presa
Managementul relaţiilor publice
Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul calculatorului
Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul mijloacelor audio video
Comunicare internă
Relaţii publice sectoriale ( economic, turism, ONG, politic...)
Practica in instituţii de profil
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PUBLICITATE
Creaţie in publicitate
Managementul agenţiei de publicitate
Comportament consumatorului
Media planning
Elaborarea unui produs de publicitate cu ajutorul calculatorului
Elaborarea unui produs de publicitate cu ajutorul mijloacelor audio video
Publicitate on line
Practică

Discipline complementare
Semiotică
Limbile străine
Economie(Macro şi micro economie, Politici economice, Analiză economică,
Geopolitică, Doctrine economice)
Management general
Marketing
Ştiinţe politice (Doctrine politice, Instituţii politice, Comunicare politică etc)
Sociologie (Sociologia comunicării de masă, Sociologie organizaţională, etc)
Psihologie (Psihologie socială, Psihologia comunicării, etc)
Drept (Drept constituţional, Drept administrativ, Drepturile omului, Drept comunitar etc)
Istoria civilizaţiilor
Presa şi actualitatea

Laboratoare

1. Laboratorul de informatică (obligatoriu – orice specializare în profil) trebuie să
cuprindă un număr de calculatoare şi programele adecvate, întro reţea care să permită
accesul a cel mult 2 studenţi dintro grupă sau subgrupă la terminal, minimum o
imprimantă, scaner, cameră foto digitală, acces prin modem la Internet, dischete şi
consumabile în cantităţile necesare pentru desfăşurarea normală a activităţilor didactice.
2. Laboratorul de comunicare multimedia (pentru specializările care îşi asumă formarea
în jurnalismul multimedia) trebuie să cuprindă minimum câteva platforme (maxim 2
studenţi/terminal) pentru studiul şi aplicaţiile specifice offline (CDROM, DVD) şi on
line (WEB), softuri şi tutoriale pentru Photoshop, Premiere, Macromedia Director (sau
echivalente).
3. Laboratorul radio (pentru specializările care îşi asumă formarea în radio) trebuie să
cuprindă: 10 reportofoane, o platformă de editare, fonotecă, dotări pentru microstudio
(elemente de studio, microfoane, izolare fonică minimală), casete şi consumabile în
cantităţile necesare pentru desfăşurarea normală a activităţilor didactice.
4. Laboratorul de televiziune (pentru specializările care îşi asumă formarea în TV) trebuie
să cuprindă, în cadrul instituţiei, minimum 2 camere video – de preferat SVHS sau
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superior, 3 monitoare TV, 3 video recorder, 1 mixer video şi audio, dotări pentru micro
studio (elemente de platou, iluminare, microfoane, posibilităţi elementare de grafică etc).
5. Laboratorul de foto trebuie să cuprindă minimum 10 camere foto (clasice sau digitale),
două instalaţii de developare alb/negru, laborator specializat, microplatou (lumini şi
spaţiul necesar), consumabile în cantităţi necesare pentru desfăşurarea normală a
activităţilor didactice.
Aceste laboratoare trebuie să existe în dotarea facultăţilor în momentul acreditării. La
autorizare şi la control periodic sunt acceptate contractele de utilizare în scop didactic a
spaţiilor şi dotărilor din instituţiile de presă locale.

NOTĂ
Facultăţile care se definesc de “comunicare şi relaţii publice  informaţii” etc trebuie să
conţină discipline fundamentale şi de specialitate din profilele Relaţii publice

32

DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI
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PROGRAMUL DE STUDII: PEDAGOGIE
A. Discipline fundamentale
A1. Obligatorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Teoria şi metodologia curriculumului
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi practica evaluării
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Tehnologii informaţionale şi de comunicareaplicaţii pe calculator
Psihologia personalităţii
Metodologia cercetării pedagogice

B. Discipline de specialitate
B1. Obligatorii
1. Psihologia vârstelor
2. Psihologia educaţiei
3. Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare
4. Istoria pedagogiei
5. Instruire asistată de calculator
6. Sociologia educaţiei
7. Teoria şi practica educaţiei civice
8. Consiliere şi orientare şcolară
9. Educaţia adulţilor
10. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
11. Managementul instituţiilor şcolare
12. Managementul clasei
13. Didactica predării ştiinţelor educaţiei
14. Practică pedagogică şi de specialitate(în relaţie cu licenţa)

B2. Opţionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagogii alternative
Psihopedagogia creativităţii
Educaţie interculturală
Politici educaţionale
Metode şi tehnici de învăţare
Filosofia educaţiei
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7.
8.
9.
10.

Pedagogia învăţământului superior
Educaţia copiilor supradotaţi
Devianţă juvenilă
Asistenţa socială a persoanelor în dificultate

C. Discipline complementare
C1. Opţionale
1. Limbi străine
2. Educaţie fizică

C2. Facultative
PROGRAMUL DE STUDII: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
D. Discipline fundamentale
A1. Obligatorii:

1. Fundamentele pedagogiei
2. Fundamentele psihologiei
3. Teoria şi metodologia curriculumului
4. Teoria şi metodologia instruirii
5. Teoria şi practica evaluării
6. Fundamentele psihopedagogiei speciale
7. Tehnologii informaţionale şi de comunicareaplicaţii pe calculator
8. Psihologia personalităţii
9. Metodologia cercetării pedagogice

E. Discipline de specialitate
B1. Obligatorii

1. Psihologia vârstelor
2. Psihologia educaţiei
3. Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare
4. Introducere în logopedie
5. Asistenţa socială a persoanelor în dificultate
6. Terapia tulburărilor de limbaj
7. Introducere în psihodiagnosticul special
8. Psihodiagnosticul personalităţii cu disabilităţi
9. Psihopedagogia inadaptării şi devianţei comportamentale
10. Psihopedagogia deficienţilor neuromotorii
11. Curs special de ocrotire socială
12. Didactica învăţământului special şi integrat
13. Psihopatologie şi psihologie medicală
14. Curs de educaţie integrată
15. Psihopedagogia deficienţilor de intelect
16. Psihopedagogia deficienţilor de auz
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17.
18.
19.
20.

Psihopedagogia deficienţilor de văz
Managementul instituţiilor de învăţământ special
Practică pedagogică
Practică de specialitate şi în relaţie cu licenţa

B2. Opţionale

1. Psihopedagogia persoanelor în dificultate
2. Psihologia juridică
3. Psihoigienă şi sănătate mintală
4. Terapii ocupaţionale pentru handicapaţi
5. Psihoterapii comportamentale
6. Socioterapie
7. OSP şi expertiza capacităţii de muncă
8. Psihanaliza şi educaţia specială
9. Consilierea familiei şi persoanelor handicapate
10. Psihosociologia familiei
11. Psihopedagogia polihandicapului
12. Psihoterapie

C.Discipline complementare
C1. Opţionale
3. Limbi străine
4. Educaţie fizică

C2. Facultative

PROGRAMUL DE STUDII: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
A.Discipline fundamentale
A1. Obligatorii:
1. Fundamentele pedagogiei
2. Fundamentele psihologiei
3. Teoria şi metodologia curriculumului
4. Teoria şi metodologia instruirii
5. Teoria şi practica evaluării
6. Fundamentele psihopedagogiei speciale
7. Tehnologii informaţionale şi de comunicareaplicaţii pe calculator
8. Psihologia personalităţii
9. Metodologia cercetării pedagogice

B.Discipline de specialitate
B1. Obligatorii
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1. Psihologia vârstelor
2. Psihologia educaţiei
3. Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare
4. Istoria pedagogiei
5. Instruire asistată de calculator
6. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
7. Managementul instituţiilor şcolare
8. Managementul clasei/grupei
9. Metodica activităţilor de educare a limbajului
10. Practică pedagogică –învăţământ primar
11. Practică pedagogică –învăţământ preşcolar
12. Limba română
13. Literatura română şi literatura pentru copii
14. Matematica
15. Metodica activităţilor matematice
16. Psihopedagogia jocului
17. Metodica predării limbii şi literaturii române
18. Metodica predării aritmeticii
19. Istoria şi metodica predării istoriei
20. Geografie şi metodică
21. Educaţie muzicală şi metodică
22. Educaţie psihomotrică/educaţie fizică şi metodică
23. Metodica activităţilor de educaţie civică
24. Educaţie plastică şi metodică
25. Cunoaşterea mediului/ştiinţe şi metodică
26. Metodica abilităţilor practice

B2. Opţionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pedagogii alternative
Pedagogie comparată
Asistenţa şi protecţia drepturilor copilului
Sociologia educaţiei
Etică şi deontologie pedagogică
Curs deschis
Psihosociologia familiei

C.Discipline complementare
C1. Opţionale
5. Limbi străine
6. Educaţie fizică

C2. Facultative
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LABORATOARE DE SPECIALITATE
Programele de studii: PEDAGOGIE, PEDAGOGIA ÎNVÃTÃMÂNTULUI
PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
A. LABORATOR DE INFORMATICÃ
1. Reţea de calculatoare cu echipamente corespunzătoare de hard si soft:1 calculator la 2
studenţi
2. Imprimantă
B. LABORATOR DE TEHNOLOGIE DIDACTICÃ
1. Un sistem video compus din monitor, recoder player,camera video
2. Un copiator
3. Un videoproiector
4. Un retroproiector
5. Seturi de materiale demonstrative (casete cu studii de caz, lectii înregistrate, mape
tematice, proiecte de lectii, manuale si metodici de specialitate etc.)
6. Seturi de teste (de personalitate, de aptitudini, de interese s.a.)
Programul de studii: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALÃ
A. LABORATOR DE INFORMATICÃ
1. Retea de calculatoare cu echipamente corespunzãtoare de hard si soft:1 calculator la 2
studenti
2. Imprimantã
B. LABORATOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALÃ
1. Un copiator
2. Camerã de luat vederi
3. Un sistem video
4. Seturi de teste (de personalitate, de aptitudini, de interese, psihometrice)

38

DOMENIUL: PSIHOLOGIE

39

PROGRAMELE DE STUDII: PSIHOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE – INFORMAŢII
A. Discipline fundamentale
A.1. Obligatorii
1.
2.
3.
4.
5.

Fundamentele psihologiei I (Introducere în psihologie I) 2
Fundamentele psihologiei II (Introducere în psihologie II)
Istoria psihologiei
Psihologia personalităţii
Psihologie experimentală şi analiza datelor I (Metodologia cercetării psihologice /
Metode şi tehnici experimentale etc.)
6. Psihologie experimentală şi analiza datelor II (Statistică aplicată în psihologie şi
prelucrarea informatizată a datelor etc.)
7. Neuropsihologia (Introducere în neuroştiinţe)
8. Bazele teoretice ale evaluării psihologice
B. Discipline de specialitate
B. 1. Obligatorii
1. Psihologia socială I (Introducere în psihologia socială experimentală / Cogniţie
socială)
2. Psihologia socială II (Dinamica grupului)
3. Psihologia vârstelor I (Psihologia dezvoltării I / Psihologia copilului etc.)
4. Psihologia vârstelor II (Psihologia dezvoltării II / Psihologia adolescentului şi
adultului etc.)
5. Psihologie cognitivă
6. Sociologie
7. Genetica comportamentului uman
8. Testarea psihologică I (Psihodiagnosticul aptitudinilor şi inteligenţei / Elemente de
psihometrie etc.)
9. Testarea psihologică II (Psihodiagnosticul personalităţii)
10. Psihopatologie (Psihologie clinică şi psihoterapii I / Psihologia sănătăţii /
Psihosomatică etc.)
11. Psihoterapii (Introducere în psihoterapie / Psihologie clinică şi psihoterapii II /
Modificări cognitivcomportamentale / Psihoterapie experienţială etc. )
12. Psihologia educaţiei (Psihologie şcolară)
13. Consiliere educaţională şi a carierei
14. Psihologia organizaţională şi managerială
15. Psihologia muncii
2

Titlurile inserate în paranteze reprezintă denumiri alternative posibile pentru disciplinele propuse. Cerinţa
minimală este ca disciplina propusă să acopere prin tematica ei 2/3 din temele programei analitice de
referinţă.
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B.2. Opţionale
1. Psihologia personalului
2. Psihologie judiciară
3. Psihocriminalistica
4. Psihologia sportului
5. Psihologia creativităţii
6. Psihologia reclamei
7. Defectologie şi logopedie (Logopedie)
8. Psihopedagogia deficienţilor mintali
9. Psihodiagnoza copilului mic
10. Profile atipice de dezvoltare
11. Psihiatrie
12. Psihologia religiei
13. Psihologia familiei
14. Aplicaţii computerizate de analiză a datelor
15. Epistemologie
16. Logică
17. Antropologie culturală
18. Psihologie evoluţionistă
19. Psihologie animală
20. Neuroştiinţe cognitive şi clinice
C. Discipline complementare
C.1. Opţionale
1. Educaţie fizică
2. Limba străină
C.2. Facultative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metodica predării
Pedagogie
Didactica specialităţii
Tehnici de informare şi comunicare
Strategii de înţelegere şi învăţare
Tehnici de cunoaştere şi autocunoaştere a elevilor
Practica pedagogică
Evaluare finală – Portofoliu didactic
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LABORATOARE DE SPECIALITATE
PROGRAMELE DE STUDII:

PSIHOLOGIE
PSIHOLOGIE  INFORMAŢII

A. LABORATORUL DE INFORMATICĂ
1. Reţea de calculatoare cu echipamente corespunzătoare de hard şi soft: 1 calculator
la 2 studenţi (pentru o formaţie de lucru).
2. Imprimantă
3. Conexiune la internet prin fibră optică
B.LABORATORUL DE PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ
1. STUDIUL EXPERIMENTAL AL KINESTEZIEI
1.1.Probe pentru aprecierea greutăţii, iluzii perceptive (ex. serii de greutăţi
Klemm, artrometr Kern, MullerLyer greutate)
1.2.Instrumente pentru determinarea sensibilităţii kinestezice şi de echilibru (ex.
Kinezimetru, stabilometru, artrometru Moede)
1.3. Instrumente pentru examinarea întregului corp. (ex. Kinematometre)
1.4. Probe pentru determinarea efortului muscular (ex. Ergografe şi dinamometre,
probe EMG)
2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL OLFACTITEI
2.1. Instrumente pentru determinarea sensibilităţii olfactive ( ex. Olfactometru)
3. STUDIUL EXPERIMENTAL AL SENSIBILITĂŢII TACTILE ŞI CUTANATE
3.1. Instrumente pentru determinarea pragului spaţial tactil ( ex. Esteziometre).
3.2. Instrumente pentru determinarea senzaţiei de presiune tactilă (ex.
Esteziometre).
3.3. Instrumente pentru determinarea percepţiei cutanate şi a sensibilităţii cutanate
diferenţiale (Ex. Plăci tactile Moede)
3.4. Instrumente pentru determinarea sensibilităţii termice (ex. Termoestieziometrl
Kiesow)
3.5. . Instrumente pentru determinarea acuităţii tactile ( ex. Tactometrul Moede)
4. STUDIUL EXPERIMENTAL AL SENSIBILITĂŢII AUDITIVE
4.1.Instrumente pentru determinarea acuităţii auditive (ex, Audiometre, softuri
pentru cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime etc.)
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4.2. .Instrumente pentru determinarea pragului acustic (ex, Audiometre, softuri
pentru cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime etc. )
4.3.Dispozitive pentru determinarea perimetrului acustic (ex, Audiometre, softuri
pentru cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime etc. )
5. STUDIUL EXPERIMENTAL AL SENSIBILITĂŢII VIZUALE
5.1 Instrumente pentru determinarea sensibilităţii vizuale cromatice şi acromatice
(Ex. Fotometre, Inelele Landolt, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, E
Prime etc )
5.2 Instrumente pentru determinarea acuităţii vizuale (ex. Platiscop, softuri pentru
cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime, Noldus, etc.)
5.3 Instrumente pentru studiul vederii cromatice (Planşele Ishihara, Stoelting,
softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime, etc)
5.4 Instrumente pentru vederea în adâncime (Aparatul Michotte, softuri pentru
cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime, Noldus, etc)
5.5 Viziotest aparat complex pentru determinarea perimetrului vederii
5.6 Perimetru vizual pentru determinarea perimetrului vederii
5.7 Instrumente pentru studiul percepţiei vizuale şi al atenţiei (Tahistoscop
mecanic şi electronic, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime,
Noldus, etc)
6. STUDIUL EXPERIMENTAL AL COORDONĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII SENZORIO
MOTORII
6.1.Aparate pentru determinarea coordonării mişcărilor manuale, a disocierii
mişcărilor mâinii şi a învăţării senzoriomotorii (Strunguleţul Lahi, sinusoida şi
omega Bonnardel, termometru, trusa psihotehnică, softRQ Plus, etc.)
7. STUDIUL EXPERIMENTAL AL TIMPULUI DE REACŢIE, REACTIVITĂŢII
COMPLEXE, COORDONĂRII SENZORIOMOTORII, ATENŢIEI, GÂNDIRII
TEHNICE
7.1.Aparate pentru determinare timpului de reacţie (ex. Cronoscop electronic, TR
simplu, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime, Noldus, etc)
7.2. Instrumente pentru determinarea reactivităţii complexe, coordonării complexe
(ochimână, ochipicior, mânămână, piciorpicior) şi a capacităţii de comutare a atenţiei
(ex. Polireacţiometru electronic, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, E
Prime, Noldus, etc)
7.3. Aparat electronic pentru determinarea atenţiei distributive (Piorkowski,
Ricosay, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime, Noldus, etc)
7.4. Probe de gândire (Turnul din Hanoi, pompa Schulty, probe Heider
conflictograf, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime, Noldus,
etc).
C. LABORATORUL DE PSIHODIAGNOSTIC
1. Sala de cel puţin 15 locuri, amenajată special pentru lucrări practice de
psihodiagnostic
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2. Modalităţi de depozitare şi păstrare a testelor şi a altor materiale de psihodiagnostic
3. Laboratorul de psihodiagnostic trebuie să cuprindă probe care au acceptul Comisiei
de Metodologie a Colegiului Psihologilor din România.
4. Probe pentru evaluarea aptitudinilor tehnice (de exemplu:MacQuarrie)
5. Probe pentru evaluarea aptitudinilor generale (de exemplu:G.A.T.B., B.T.P.A.C.,
D.A.T.)
6. Probe pentru evaluarea aptitudinilor speciale (de exemplu:Sarton)
7. Probe pentru evaluarea memoriei (de exemplu:Rey, probe de memorie de lucru
clasice)
8. Probe pentru evaluarea atenţiei (de exemplu: Praga, ToulousePièron, testul d2)
9. Probe pentru evaluarea funcţiei perceptivmotrice şi a reprezintărilor spaţiale (de
exemplu:Yerkes, FriederichMőde, Bender, Frostig)
10. Probe pentru evaluarea
aptitudinilor mintale primare (de exemplu:bateria
P.M.A.Thurstone)
11. Probe pentru evaluarea inteligenţei (de exemplu: Raven – color, standard, avansat,
Labirint Porteus, Eysenck I şi II, Domino 48 şi Domino 70, test de abilităţi mentale
OtisLenon, scala Wechsler de inteligenţă pentru adulţi (WAIS), scala Wechsler de
inteligenţă pentru copii (WISC), scala Wechsler de inteligenţă pentru nivel preşcolar
şi primar (WPPSI), testele de inteligenţă BinetSimon, StanfordBinet, probele
piagetiene)
12. Probe pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor (de exemplu : DENVER,
DASI – II, Bayley)
13. Probe pentru evaluarea limbajului (de exemplu : testele de vocabular Mill Hill)
14. Probe pentru evaluarea personalităţii la copii (de exemplu : PIC) şi adulţi (de
exemplu : testul de anxietate Cattell, Inventarul multifazic de personalitate  MMPI,
MMPI2, MMPIA, Inventarul de personalitate California (CPI), Inventarul de
personalitate Freiburg (FPI), Inventarul de personalitate Bernreuter, Psychorater,
Testul de personalitate 16 PF Cattell, Chestionarul “Exploatarea personalităţii
accentuate” Schmiescheck, Inventarul de personalitate MyersBriggs, Inventarul de
personalitate Eysenck, Chestionarul de optimism (LOT), Chestionarul de scheme
cognitive Young (YSQ), Mecanisme de coping (BCope)
15. Probe pentru evaluarea intereselor (de exemplu:Strong, Holban, Holland)
16. Probe clinice pentru evaluarea nivelului subiectiv/afectiv (de exemplu : Profilul
stărilor afective (POMS), Profilul distresului emoţional (PDE), Inventarul de depresie
Beck, Inventarul de anxietate ca stare şi trăsătură (STAI, formele 1 şi 2), nivelului
cognitiv (de exemplu : Scala de Atitudini Disfuncţionale (DAS), Scala de atitudini şi
credinţe (ABSII), Chestionarul de gânduri automate (ATQ), Scala de acceptare
necondiţionată (USA), Scala de Stimă de Sine (SS), Scala de stil atribuţional (SAAQ),
comportamental (de exemplu : Chestionarul de Dezirabilitate Socială (SDS))
17. Probe proiective (de exemplu: Rorschach, T.A.T., Szondi, Lüscher, Rosensweig, testul
arborelui, testul familiei, testul omuleţului etc.)
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