PROBE DE CONCURS -Domeniul PSIHOLOGIE-2018- învățământ cu frecvență

I.

CATEGORIA/MODULUL DE PROGRAME DE MASTER 1: ARIA PSIHOLOGIE CLINICĂ,
PSIHOTERAPIE, PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI

1. Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie
terapeutică
2. Evaluarea, consilierea şi terapia copilului,
cuplului şi familiei
3. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială
unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală
4. Psihologia sănătăţii: cercetare clinică şi
optimizare comportamentală
5. Psihotraumatologie şi asistare psihologică
6. Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul
educaţional

II.

Proba admitere: examen oral.
Descriere: Proba urmărește evaluarea cunoștințelor de
specialitate (5p), abilităților specifice domeniului (3 puncte
descrise în RNCIS), abilităților academice (1 punct) pe baza
analizei unui studiu de caz / test situațional (identificarea
problemei, conceptualizare de specialitate, explicarea pe baza
unei teorii sau model, raționament aplicativ).
*Note:
1. Cunoștințele de specialitate sunt acele cunoștințe achiziționate
pe parcursul studiilor de licență în domeniul de specialitate.
2. Abilitățile specifice domeniului sunt stabilite în acord cu
cerinţele prevăzute în Cadrul Naţional al Calificărilor din
Învăţământul Superior, Competenţele în Domeniul Psihologiei,
anexa 1) (RNCIS).
3. Sursele de documentare sunt acele surse indicate pentru
învățare la examenele de specialitate pe parcursul studiilor de
licență din cadrul universității în care candidatul a urmat
cursurile.
4. Se acordă un punct din oficiu.
5. În dosarul de concurs se va depune CV si dovezi ale
activităților (diplome, adeverințe, etc.).

CATEGORIA/MODULUL DE PROGRAME DE MASTER 1: ARIA PSIHOLOGIE
ORGANIZAȚIONALĂ, PSIHOLOGIA MUNCII, PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII NAȚIONALE

1. Psihologie organizațională și managementul
resurselor umane
2. Sănătate ocupațională și performanța resursei
umane
3. Psihologia muncii, transporturilor şi
serviciilor
4. Psihologie aplicată în domeniul securității
naționale

Proba admitere: examen oral.
Descriere: Proba urmărește evaluarea cunoștințelor de specialitate
(5p), abilităților specifice domeniului (3 puncte descrise în
RNCIS), abilităților academice (1 punct) pe baza analizei unui
studiu de caz / test situațional (identificarea problemei,
conceptualizare de specialitate, explicarea pe baza unei teorii sau
model, raționament aplicativ).
*Note:
1. Cunoștințele de specialitate sunt acele cunoștințe achiziționate
pe parcursul studiilor de licență în domeniul de specialitate.
2. Abilitățile specifice domeniului sunt stabilite în acord cu
cerinţele prevăzute în Cadrul Naţional al Calificărilor din
Învăţământul Superior, Competenţele în Domeniul Psihologiei,
anexa 1) (RNCIS).
3. Sursele de documentare sunt acele surse indicate pentru învățare
la examenele de specialitate pe parcursul studiilor de licență din
cadrul universității în care candidatul a urmat cursurile.
4. Se acordă un punct din oficiu.
5. În dosarul de concurs se va depune CV si dovezi ale activităților
(diplome, adeverințe, etc.).

CRITERII DE DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale ale candidaților admiși, departajarea se face în funcţie de:
1. media generală a anilor de studii de licență;
2. media examenului de licență.
Pot candida la examenul de admitere pentru studii universitare de master 2018 absolvenţi cu diplomă de licenţă din orice
domeniu

