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BUN VENIT LA PSIHOLOGIE
ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI!
MESAJ PENTRU STUDENŢI
			
CINE / CE SUNTEM?

CE OFERIM?

Suntem pregătiţi şi bucuroşi să te însoţim în experienţe de învăţare semnificative,
care îţi vor dezvălui o lume fascinantă, încă puţin cunoscută, plină de oportunităţi
şi provocări. Psihologia şi Ştiinţele Educaţiei nu sunt doar două domenii de studiu,
în cadrul cărora oferim o varietate de programe (licenţă, masterat, doctorat,
postuniversitare), ci ele reprezintă forţe ale schimbării şi dezvoltării sănătoase
a oamenilor şi a societăţii. Aici vei învăţa cum să îţi valorifici mintea, cum să te
cunoşti pe tine şi să-i înţelegi pe ceilalţi, cum poţi să devii valoros prin educaţie
şi cum poţi adăuga valoare celor din jur.
Poţi deveni, împreună cu noi, parte a unei echipe care crede în puterea
fiecăruia de a schimba lumea... câte puţin, în fiecare zi...
Suntem o facultate dinamică, cu multe proiecte, cu un staff
academic prestigios şi cu studenţi de foarte bună calitate, cu
multe relaţii de parteneriat la nivel naţional şi internaţional.
Suntem o facultate conectată la piaţa muncii, pentru că ne
modelăm programele de studiu astfel încât să acoperim zonele
în expansiune şi să putem asigura competenţele necesare
ocupării unor posturi atractive şi bine retribuite.
Suntem o facultate mare, pentru că avem peste 3000
de studenţi ai noştri, la care se adaugă mai bine de
6000 din întreaga universitate care aleg şi pregătirea
psihopedagogică pentru a obţine certificatul de
profesor. În plus, avem două sedii în Bucureşti şi
două filiale în ţară (Buzău şi Focşani), unde oferim
spaţii generoase şi bine dotate pentru învăţare.
În fine, suntem o facultate valoroasă,
pentru că nu oferim doar specializări
pentru a ocupa mai târziu un loc de
muncă, ci îi învăţăm pe studenţi să se
înţeleagă mai bine pe ei şi lumea în
care trăiesc.

PSIHOLOGIA îţi deschide calea, prin licenţă,
către profesia de psiholog, urmând să decizi
dacă te interesează mai mult terapia, psihologia
clinică, cea organizaţională / industrială sau cea
a resurselor umane. Programele de masterat te
vor conduce către domenii profesionale interesante
şi aflate în expansiune: dezvoltare organizaţională şi
resurse umane, terapii şi consiliere, securitate naţională,
transporturi, sănătate ocupaţională etc.

ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI reunesc trei domenii mari de
profesionalizare, la nivel de licenţă: Pedagogia, Psihopedagogia
specială şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI - PEDAGOGIE înseamnă, prin licenţă, o
carieră în Educaţie şi Formare (lucrând cu copii sau cu adulţi) sau
în Pedagogie socială şi Consiliere. Programele de masterat vizează
specializări în management şi evaluare, training, consiliere şi dezvoltarea
carierei, strategii inovative de învăţare.
PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ este focalizată mai ales pe asistarea, educarea
şi terapia persoanelor cu nevoi speciale, oferind la masterat specializări în
domenii precum incluziunea şcolară şi socială, terapia logopedică.

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR formează cadrele
didactice pentru grădiniţe şi şcoli primare, iar la nivel de masterat specializează în
domeniul politicilor şi strategiilor specifice acestor niveluri de învăţământ.

ŞCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI te conectează cu
cercetarea avansată din cele două domenii şi oferă oportunităţi de acces într-o zonă
academică şi profesională cu mare impact.

În plus, facultatea noastră este cea care îi pregăteşte pentru certificarea necesară carierei
didactice pe toţi studenţii interesaţi de la celelalte facultăţi ale universităţii.
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SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE
Departamentul de Psihologie oferă programe de formare
profesională (3 ani studii de licenţă, 2 ani studii de masterat,
3 ani studii de doctorat).
Ce înveţi? Înveţi cum se poate cerceta şi interveni în mintea
(sistemul cognitiv), emoţionalitatea, motivaţia, personalitatea
oamenilor în diverse contexte de viaţă (la locul de muncă, în
familie, în viaţa de cuplu, în situaţia de boală, în procesele educaţiei,
în activităţi diverse). Înveţi cum să descrii, să explici şi chiar cum
să faci predicţii asupra psihologiei şi comportamentului la nivel de
individ, grup, organizaţie. Înveţi tehnici şi metode de psihoterapie,
dezvoltare organizaţională, consiliere educaţională, înveţi cum
să desfăşori activităţi în managementul resurselor umane, în
promovarea sănătăţii şi în alte ramuri ale domeniului în vederea
îmbunătăţirii şi optimizării vieţii, activităţii oamenilor.
Studiile de licenţă (primii 3 ani) formează cunoştinţe, abilităţi
fundamentale şi de specialitate. Programele de masterat
conduc la competenţe de practică independentă în toate
domeniile aplicate ale psihologiei. Avem 10 programe de
masterat acreditate, descrise în detaliu pe site-ul facultăţii
(http://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/prezentare).
După finalizarea unui program de masterat poţi intra la studii
doctorale, departamentul de psihologie având conducători
ştiinţifici pentru toate ariile cercetării psihologice.
După absolvirea facultăţii (licenţă şi masterat), posibilităţile
de încadrare pe piaţa muncii sunt variate: instituţii de stat şi
private, clinici, centre de sănătate, firme de consultanţă şi
management în resurse umane sau de marketing, instituţii
din sistemul de apărare şi ordine publică, organizaţii de
afaceri, ONG-uri, cabinete individuale de consultanţă etc.

Ce devii? Devii PSIHOLOG! Profesia de psiholog este o profesie
reglementată legal şi recunoscută social prin prevederile
Legii 213/2004. Colegiul Psihologilor din România (www.
copsi.ro) evaluează competenţele şi acordă dreptul de liberă
practică în cele patru arii de activitate psihologică: (1) psihologie
clinică şi psihoterapie; (2) psihologia muncii/organizaţională,
transporturilor şi serviciilor; (3) psihologie educaţională,
consiliere şcolară şi educaţională; (4) psihologie pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională. Ocupaţiile psihologului
sunt încadrate în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).
Serviciile oferite de psihologi includ activităţi evaluative,
terapeutice, formativ-optimizatoare, precum: evaluarea sănătăţii
mentale, a tulburărilor de dezvoltare sau de adaptare; evaluarea
contextului social, organizaţional; evaluarea riscului psihologic;
evaluarea potenţialului şi a performanţelor profesionale;
diagnoză de grup şi diagnoză organizaţională; cercetare
psihologică avansată; consiliere şi psihoterapie individuală şi de
grup; terapia copilului, cuplului şi familiei; asistarea psihologică
a persoanelor psihotraumatizate; psihoeducaţie pentru
optimizarea stării de bine, a calităţii vieţii; evaluare educaţională;
dezvoltare personală; consultanţă organizaţională/schimbare
şi dezvoltare organizaţională; managementul resurselor umane
(recrutare şi selecţie, training organizaţional, evaluare de
personal, managementul carierei etc.); managementul organizaţiei
(comunicare, cultură organizaţională, managementul performanţei,
managementul echipei, sisteme de management etc.); dezvoltare
managerială/proiecte de leadership, coaching organizaţional;
analiza muncii, managementul riscului în muncă, managementul
stresului; evaluarea şi consilierea personalului din instituţiile militare;
reeducare psiho-comportamentală; reabilitare neuropsihologică şi
profesională; consiliere psiho-educaţională, consiliere vocaţională;
managementul riscului şi optimizarea climatului educaţional etc.

Masterate în domeniul Psihologie: Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică; Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului,
cuplului şi a familiei; Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (P.E.U.) şi dezvoltare personală; Psihologia sănătăţii – Cercetare
clinică şi optimizare comportamentală; Psihotraumatologie şi asistare psihologică; Psihologie organizaţională şi managementul resurselor
umane; Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane; Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor; Psihologie aplicată în domeniul
securităţii naţionale; Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional.
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Pentru alte detalii legate de ADMITEREA la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale Departamentului de Psihologie,
accesaţi: fpse.unibuc.ro/admitere. Contact: secretariat@fpse.unibuc.ro.

SPECIALIZAREA
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI – PEDAGOGIE
Dacă eşti interesat de Educaţie şi Formare sau de Pedagogie socială
şi Consiliere psihopedagogică, atunci acesta este cel mai bun
program pentru tine!
Pedagogia înseamnă astăzi:
» formarea şi dezvoltarea resurselor umane;
» managementul resurselor umane;
» proiectarea şi implementarea curriculumului şi a programelor de
formare iniţială şi continuă;
» sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar;
» programe de educaţie permanentă şi educaţie nonformală;
» organizarea şi facilitarea experienţelor de învăţare la copii şi adulţi;
» managementul instituţiilor educaţionale;
» elaborarea, implementarea şi evaluarea de proiecte educaţionale;
» consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională;
» asistarea persoanelor aflate în situaţie de risc;
» consultanţă şi evaluare în cadrul programelor socio-educaţionale;
» cercetare în domeniul educaţiei;
» marketing educaţional.
Ce înveţi la Ştiinţele Educaţiei – Pedagogie?
Psihologia generală şi a dezvoltării, Educaţie interculturală,
Sociologia educaţiei, Practică profesională, Managementul clasei
de elevi, Consiliere educaţională, Management educaţional,
Managementul resurselor umane, Metode şi tehnici de formare,
Managementul proiectelor, Psihopedagogia creativităţii,
Managementul organizaţiilor non-profit, Educaţia şi asistarea
persoanelor cu cerinţe speciale.

În anul III, studenţii optează pentru modulele de
specializare:
 MODULUL EDUCAŢIE ŞI FORMARE. Domenii
profesionale: parteneriat socio-educaţional, educaţia
adulţilor, formare continuă, dezvoltare de programe
de educaţie şi formare iniţială şi continuă, training,
formare – dezvoltare resurse umane, managementul
proiectelor, evaluarea competenţelor.
 MODULUL PEDAGOGIE SOCIALĂ ŞI CONSILIERE.
Domenii profesionale: programe de intervenţie
socio-educaţională pentru categorii de persoane cu
cerinţe educative speciale, persoane aflate în situaţii
dificile, managementul organizaţiilor non-profit,
psihopedagogia devianţei şi a delincvenţei juvenile.

Durata studiilor: 3 ani, cursuri cu frecvenţă de zi.
La final: examenul de licenţă!
Studenţii admişi la Ştiinţele Educaţiei – Pedagogie au posibilitatea
de a dobândi diplome duble / Double Degree, în urma unui stagiu de
pregătire teoretică şi practică în Danemarca, timp de 2 semestre
(din anul II se formează grupe mixte, compuse din studenţi români
şi danezi): Universitatea din Bucureşti – Licenţa în Pedagogie şi VIA
University College din Danemarca – Licenţa în Pedagogie Socială.
După licenţă? MASTERAT! Formarea formatorilor; Managementul
şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale; Consiliere
şcolară şi dezvoltarea carierei; Învăţare, Inovare şi Coaching în
educaţie; Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie.
După master? DOCTORAT!

Pentru alte detalii legate de ADMITEREA la programele de licenţă,
masterat şi doctorat ale Departamentului de Ştiinţele Educaţiei
accesaţi: fpse.unibuc.ro/admitere. Contact: secretariat@fpse.unibuc.ro.

SPECIALIZAREA
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Dacă vrei să fii specialist în educaţia, terapia şi recuperarea persoanelor cu nevoi
speciale, atunci acest program este pentru tine!
Ce înveţi la Psihopedagogie Specială?
» tehnici de evaluare pentru stabilirea profilului psihologic al persoanelor cu nevoi speciale;
» proceduri de terapie pentru recuperarea persoanelor cu nevoi speciale;
» cum să concepi un program de recuperare pentru diferite categorii de persoane cu nevoi
speciale;
» metodologii de predare specifice învăţământului special;
» aspecte ale dezvoltării psihologice, pe categorii de vârstă, la persoanele cu nevoi
educaţionale speciale comparativ cu cele normale.
Suntem garanţia unui loc de muncă în:
» terapie logopedică;
» recuperarea diferitelor categorii de persoane cu nevoi speciale;
» psihopedagogia supradotaţilor;
» consilierea părinţilor copiilor cu nevoi speciale;
» orientarea profesională a tinerilor cu nevoi speciale;
» terapie ocupaţională, asistenţă psihopedagogică;
» instituţii din domeniul sănătăţii;
» activităţi în organizaţii nonguvernamentale (implementare şi evaluare de proiecte);
» programe de educaţie integrată;
» învăţământ preuniversitar, special şi universitar;
» cercetare în domeniul educaţiei speciale;
» terapie specială pentru persoanele cu TSA (tulburări în spectrul autist).
Instituţii în care poţi lucra: şcoli speciale, centre logopedice, centre de zi, spitale,
policlinici, organizaţii neguvernamentale şi organisme destinate protecţiei copilului şi
persoanelor vârstnice etc.
Atenţie! Sunteţi pregătiţi să lucraţi atât cu copii, cât şi cu adulţi!
Durata studiilor: 3 ani, cursuri. La final: examenul de licenţă!
După licenţă? Masterat şi doctorat!
PROGRAME DE MASTER:
» Terapia logopedică în procesele de comunicare;
» Psihopedagogia şcolii incluzive.
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Pentru alte informaţii legate de ADMITEREA la programele de licenţă, masterat şi doctorat
ale Departamentului de Psihopedagogie Specială accesaţi: fpse.unibuc.ro/admitere.
Contact: secretariat@fpse.unibuc.ro

SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI
PREŞCOLAR – DEPARTAMENTUL DE
FORMAREA PROFESORILOR
Misiune

Obiective

În centrul misiunii Departamentului
de Formarea Profesorilor (DFP) se
află susţinerea şi dezvoltarea tinerilor
pentru atingerea competenţelor
definite de către profilul ocupaţional
al unui cadru didactic axat pe
gândire reflexivă, dezvoltare
profesională continuă, autonomie,
responsabilitate, creativitate şi
exprimarea propriilor opinii.

» să formeze cadre didactice care îşi
vor desfăşura activitatea în cadrul
învăţământului primar şi preşcolar
(Î.P.P. – licenţă şi masterat), gimnazial,
liceal sau universitar (modulul
psihopedagogic – integrat în cadrul
studiilor de licenţă şi masterat, în
domeniul propriu de specializare);
» să dezvolte un mediu favorabil pentru
formare, prin elaborarea unor oferte
de curs şi seminar flexibile, bazate pe
metode şi mijloace moderne;
» să amelioreze permanent sistemul
de pregătire psihopedagogică iniţială
şi continuă a cadrelor didactice prin
echilibrarea activităţilor teoretice
cu cele cu caracter practic, prin
utilizarea tehnologiilor informaţiei
şi comunicării, prin centrarea pe
activităţile de învăţare;
» să contribuie la formarea continuă a
cadrelor didactice;
» să dezvolte cercetări de excelenţă în
domeniul formării cadrelor didactice
şi în domeniile conexe.

DFP este cea mai importantă instituţie de pregătire a cadrelor didactice din România, pentru toate nivelurile
(de la învăţământul primar şi preşcolar până la cel universitar). Reuneşte cadre didactice remarcabile la nivel
uman şi profesional (dintre multiplele recunoaşteri ale acestor competenţe punctăm obţinerea de către corpul
profesoral al DFP a nu mai puţin de trei premii ale Academiei Române). Este o instituţie tânără sub această
formă, dar care continuă o frumoasă tradiţie a formării cadrelor didactice la nivelul Universităţii din Bucureşti.

7

DFP – ÎNVĂŢĂMÂNT
PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Admiterea include o probă de evaluare a capacităţilor de comunicare şi abilităţilor
artistice şi o etapă de analiză a dosarelor (media de la bacalaureat).

Studii de licenţă
La finalul celor trei ani de studiu, cursuri cu frecvenţă, absolvenţii DFP – Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP) vor obţine diploma de licenţă în domeniul
Ştiinţele Educaţiei, cu titlul licenţiat în Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.
Pentru alte detalii legate de ADMITEREA la programele de licenţă şi de masterat, precum şi la modulul psihopedagogic din
cadrul Departamentului de Formare a Profesorilor accesaţi: fpse.unibuc.ro/admitere
Contact: secretariat@fpse.unibuc.ro

DFP – CERTIFICAREA PENTRU
PROFESIA DIDACTICĂ
Studenţii Universităţii din Bucureşti care doresc să urmeze cursurile modulului psihopedagogic se pot înscrie în anul I
(luna octombrie) la DFP (Complexul Leu, corp A, etaj 5), după ce au fost declaraţi admişi la facultatea pentru care au optat.

PROGRAME DE MASTER:
» Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare
» Mentoratul în educaţie
» Management educaţional (Filialele din Buzău şi Focşani)
 MASTERATE INTERDISCIPLINARE
» Educaţie timpurie (Ştiinţele Educaţiei şi Psihologie)
» Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie (Ştiinţele Educaţiei şi Teatru şi artele spectacolului).
DUPĂ STUDIILE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT, ABSOLVENŢII FACULTĂŢII NOASTRE POT URMA CURSURILE ŞCOLII DOCTORALE
ÎN DOMENIILE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.
PENTRU ALTE DETALII LEGATE DE ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ACCESAŢI:
https://doctorat.fpse.unibuc.ro/
COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
În fiecare an, un număr semnificativ de studenţi (licenţă, masterat, doctorat) beneficiază de stagii de pregătire la peste 30 de
universităţi de prestigiu din Europa în cadrul mobilităţilor Erasmus: VIA University College (Danemarca), University of Helsinki (Finlanda),
Université de Lyon (Franţa), Universitat Freiburg (Germania), Universita degli Studi di Padova (Italia), Amsterdam University of Applied
Sciences (Olanda), Attaturk University (Turcia) ş.a.
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Facultatea noastră colaborează, de asemenea, cu universităţi de prestigiu din SUA: Harvard University, Maryland University, Bowling
Green Ohio University, Tullane University.

DIRECŢIA ID-IFR CREDIS
(învăţământ la distanţă – învăţământ cu frecvenţă redusă), parte integrantă a FPSE,
desfăşoară programe de studii de licenţă şi masterale (www.credis.ro).

Vrei să te califici ca profesor pentru învăţământul
preşcolar şi primar?
Programul de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (P.I.P.P.), forma de ID, îţi oferă această specializare.
Programul este complementar formei de ZI şi se adresează, în principal, celor care doresc să se formeze ca profesori
pentru învăţământul primar şi preşcolar, cu posibilitatea desfăşurării activităţilor profesionale în timpul săptămânii
de lucru. Durata studiilor este de 3 ani (licenţă), cu 180 de credite de studiu. Programul de studii acoperă disciplinele
fundamentale de specialitate şi facultative ce corespund cerinţelor de pregătire psiho-pedagogică şi metodică. Stagiile
de practică se desfăşoară organizat, în parteneriat cu unităţi din învăţământul preuniversitar (grădiniţe, şcoli – atât de
stat, cât şi private).

Vrei să te specializezi în tehnologiile
moderne de comunicare sau în
management educaţional?
Cele 2 programe de masterat în regim ID- IFR vă ajută să vă realizaţi obiectivul.
Ambele au o durată de 4 semestre (120 de credite) şi se finalizează cu
susţinerea unui examen de disertaţie.
Masterul de Tehnologii Informatice şi de Comunicaţii în Educaţie vine în sprijinul
cursanţilor pentru a asigura cunoştinţe fundamentale de utilizare a TIC (nivelul
1 de implementare a TIC în educaţie conform Strategiei de dezvoltare a
Universităţii din Bucureşti) şi pentru integrarea lor în disciplinele pe care aceştia
le predau (nivelul 2) la şcolile în care îşi desfăşoară activitatea.
Masterul de Management Educaţional asigură formarea de personal calificat
în management, cu pregătire multidisciplinară în domeniul managementului
educaţional.
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A fi student „la distanţă” sau cu
„frecvenţă redusă”
» utilizarea intensivă a tehnologiei şi internetului, alături de
cursuri faţă-în-faţă în weekend;
» activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC);
» activităţi aplicative asistate – laborator, proiect, practică şi
alte activităţi faţă în faţă (AA); ele reprezintă echivalentul
orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de
învăţământ de zi;
» examene şi colocvii – desfăşurate în cele 3 sesiuni de
examinare dintr-un an universitar (ianuarie–februarie,
iunie–iulie şi septembrie);
» orele de curs de la forma de învăţământ de zi sunt
compensate prin studiu individual (SI);
» specificul ID presupune întâlniri tutoriale care se
organizează, de regulă, sâmbăta şi/sau duminica, în
unele situaţii putându-se organiza şi perioade de studiu
comasate, de 3–4 zile, şcoli rezidenţiale, în cursul
săptămânii sau în timpul vacanţelor şcolare;
» alături de personalul didactic (tutori şi coordonatori de
disciplină – profesori universitari) întâlnim managerii
de specializare/an, având rolul de suport şi interfaţă de
comunicare.

Direcţia ID-IFR CREDIS vă pune la dispoziţie platformă
educaţională de lucru online, bibliotecă şi resurse digitale
pentru pregătirea profesională, consiliere şi sfaturi
educaţionale.

Contact Direcţia ID-IFR

Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36–46, corp CREDIS, sector 5, Bucureşti
telefon: +4021 315 80 95; +4021 311 09 79; fax: +4021 315 80 96
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www.credis.ro
www.fpse.unibuc.ro
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Şos. Panduri,
nr. 90,
sector 5,
050663,
Bucureşti
Tel./Fax: 031 425 34 45; 031 425 34 46
www.fpse.unibuc.ro

