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Evaluarea externă a calității educației academice, respectiv, a programelor de studii
universitare din domeniile Științe administrative, Științe ale educației și Psihologie se
realizează în conformitate cu standardele, cu standardele de referință i cu indicatorii
de performanță re ă u i în Metodologia de evaluare externă, ela orată de
CS
și a ro ată rin otăr rea u ernului nr.1.
din
recum i cu
re entele Standarde s ecifice e domenii fundamentale a ro ate de
C S în
baza Legii 87/10.04.2006, Art.17.
Lista programelor de studii universitare aferente acestor domenii este prezentată mai
jos:
Domeniul
Științe administrative
1. dministrație u lică

Domeniul
Științe ale Educației
1. Pedagogie

Domeniul
Psihologie
1. Psihologie

2. Psiho edagogie s ecială
2. dministrație euro eană
3. Pedagogia în ățăm ntului
rimar și reșcolar
3. sistență managerială și
secretariat

4. Programul de formare a
com etențelor rofesionale
entru cariera didactică

4. Poliție locală
5 Ser icii și olitici de
sănătate u lică (Pu lic
Health)

2. Psihologie - nformații

3. Tera ie ocu ațională
5. Programe din alte domenii
a căror denumire și
misiune i ea ă ex licit
regătirea rofesorilor entru
în ățăm ntul secundar*
6. Master didactic



Programele de studii universitare se diferen ia ă între ele rin misiune,
rele anța com etențelor asigurate a sol enților entru iața muncii și entru
de oltarea lor ersonală
rin con inutul curricular și rin contri uția la
de oltarea științifică a domeniului res ecti



Un program de studii universitare se indi iduali ea ă fa ă de celelalte
programe de studii din acela i domeniu rin lanul său de în ă ăm nt acesta
tre uie să con ină este 30% discipline obligatorii diferite în ra ort cu
fiecare din celelalte programe de studii.



Standardele s ecifice se a lică i rogramelor de studii universitare noi sau
înrudite cu cele re entate la ro unerea C5 cu a ro area Consiliului
ARACIS.



*Standardele specifice ale domeniului Științe ale ducației se aplică și
programelor de studii din alte domenii a căror denumire și misiune vizează
explicit pregătirea rofesorilor entru în ățăm ntul secundar: Pedagogie
muzicală, Pedagogia artelor lastice și decorati e Teologie didactică.
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I. Generalități:
Nivel: studii de licen ă și masterat;
Forme: cursuri de i la distan ă sau cu frec en ă redusă i alte forme de
în ă ăm nt superior re ă ute de lege.
urata c lari ării: fiecare semestru cu rinde

să tăm ni.

umărul de semestre este:
−
entru studiile uni ersitare de licen ă;
− 4, pentru studiile universitare de masterat.
lu ul acti ită il r didactice directe fa ă în fa ă, este de: 24– 28 ore
să tăm nal, pentru studiile universitare de licen ă; 14 –
ore să tăm nal,
pentru studiile universitare de masterat.
Volumul integral de activitate destinat regătirii este de a roximati 2.000
de ore anual cores un nd la
CTS
- Standardele s ecifice în domeniul tiin elor administrati e au în edere
com ati ili area structurii con inutului metodelor de redare i e aluare
recum i a logisticii cu cele ale celorlalte uni ersită i euro ene din S a iul
uro ean al n ă ăm ntului Su erior Totodată standardele s ecifice i ea ă
o inerea unor calificări similare cu cele incluse în egistrul a ional al
Calificărilor din n ă ăm ntul Su erior.
- Standardele s ecifice în domeniul tiin elor administrati e asigură o
interfa ă între standardele i indicatorii de erforman ă entru asigurarea
calită ii i acreditare sta ilite de către
C S rin
etodologia de e aluare
externă a calită ii în în ă ăm ntul su erior i standardele de referin ă sta ilite
la ni el institu ional Pre entele standarde de in o ligatorii i exhausti e la
nivelul minim al indicatorilor de erforman ă asocia i.
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PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ
Titlu de absolvire:
Denumire calificare:
Cod calificare:

Licențiat în științe administrative
Administrație publică

L40201005010

I. Competențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
Competențe profesionale:
 Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor
administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private.
 Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv
inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative.
 Comunicarea orală și scrisă în lim a rogramului de studii și într-o limbă de circulație
internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate.
 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.
 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea eticii și deontologiei
profesionale.
 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod
cooperant, flexibil și eficient.
Competențe transversale:




nde linirea la termen în mod riguros eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale.
Aplicarea tehnicilor de relaționare în gru de rinderea și exercitarea rolurilor s ecifice în
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de
formare și de oltare ersonală și profesională în sco ul inserției și adaptării la cerințele
pieței muncii.

Ocupații posibile conform COR: Administrator public - 242208; Agent de dezvoltare - 242207;
Consilier administrația publică - 242201; Consilier armonizare legislativă 9
Consultant în
administrația publică - 242205; Expert administrația publică - 242202; Expert armonizare
legislativă 9
ns ector de s ecialitate în administrația publică - 242203; Manager proiect eferent de s ecialitate în administrația publică - 242204; Reglementator - 242206;
Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: manager public.

II . Standarde specifice
1. Durata studiilor: - 3 ani, 180 credite
- număr ore e să tăm nă:

- 28;

2 Planul de în ățăm nt cu rinde:
- discipline obligatorii: 70 - 80%;
- discipline opționale: 20 - 30 %;
- discipline facultative.
3 Planul de în ățăm nt este alcătuit din următoarele categorii de discipline:
- discipline fundamentale 25 - 30%;
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- discipline de pregătire în domeniu și în s ecialitate:
- discipline complementare: 5 - 10%,

- 65%;

4. Calculul acestor valori procentuale se face prin raportare la numărul total de
ore alocate programului.
5. La toate profilurile figurează cel puțin o disciplină de informatică aplicată
(domeniu/specializare)
6. La toate profilurile figurează cel puțin o limbă străină oficială în U
în domeniu/s eciali are

cu a licații

7. La toate profilurile figurează o disciplină de inițiere în metodologia cercetării
științifice.
8 isci linele facultati e indiferent de semestrul de studii în care sunt re ăzute
în lanul de în ățăm nt se încheie cu formă de evaluare, iar punctele credit care
li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.
9 n rogramul de studii uni ersitare de licență sunt prevăzute stagii de practică
de 2 – 3 săptăm ni e an înce nd de regulă, cu anul II de studii, precum și
stagii de 2 săptăm ni entru ela orarea lucrării de licență în ultimul an de studii
10. Stagiile de practică reprezintă minimum 10% din numărul total al orelor
alocate disciplinelor de specialitate.
11. Disciplina Practică este normată în statul de funcții ca disciplină de
specialitate, de sine stătătoare și se desfășoară sub coordonarea unui cadru
didactic, pe baza unor convenții de practică.
12. Lucrările de licență respectă standardele academice: temă de cercetare
relevantă pentru domeniu, acuratețe în redactare as ecte teoretice definitorii
i ote e de lucru și instrumente de cercetare, utilizarea corectă a aparatului critic,
bibliografia adecvată temei și domeniului
13 n situațiile în care este ca ul alegerea disci linelor entru susținerea testării
finale se face din categoria disciplinelor fundamentale și de s ecialitate
Coordonarea lucrărilor de licență se asigură numai de cadre didactice
titulari ate în în ățăm ntul su erior

iscipline de învățământ

III.

A. Discipline fundamentale
Planul de în ățăm nt include cel uțin 5 dintre disci linele următoare:
1.
2.
3.
4.

Știința administrației
Drept administrativ
Drept constituțional
Management public
5

5. Politici publice
6. Managementul serviciilor publice
7. Economie
8. Sociologie
9. Logică
10. Planificare strategică
11. Finanțe publice
12. Etică și deontologie în administrația publică
Domeniul disci linelor fundamentale oate fi com letat și cu alte disci line cu
condiția res ectării onderii de 5-3 % re ă ută de standard
B. Discipline de specialitate
B1. Obligatorii
a) Practica de s ecialitate (cel uțin % din regătirea de s ecialitate)
b) Minimum 7 discipline din lista următoare:
1. Dreptul muncii și securității sociale
2. anagementul resurselor umane în administrația publică
3. Contencios administrativ
4. Achiziții publice
5. Contabilitatea instituților publice
6. Managementul proiectelor
7. Fundamentele calității în sectorul public
8. Comunicarea în administrația publică
9. Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice
10. Elemente de urbanism
11. Sisteme administrative comparate
12. Relații publice
La acestea se ot adăuga și alte disci line considerate relevante pentru
rogram cu condiția res ectării onderii de - 5% re ă ută de standard
B2. Opționale
Discipline considerate relevante pentru program, cu condiția respectării
procentelor menționate în standard.
C. Discipline complementare (introducerea lor în planurile de învățăm nt este
opțională, dar, odată introduse, au caracter obligatoriu):
1. Drept și administrarea afacerilor
2. Drept european
3. Marketing public
4. re t financiar i fiscal
5. Legistică formală
6. Psihosociologia conducerii
7. Teoria generală a statului și dre tului
8. Drept civil
9. Știin ele olitice
10. lemente de dre t enal i rocedură enală
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11. e oltare și lanificare ur ană
12. Politici europene
Se ot include și alte disci line cu condiția respectării ponderilor menționate în
standard.

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:

Titlu de absolvire
Denumire calificare
Cod calificare

Licențiat în științe administrative
Administrație europeană
L40201005020

I. Competențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
Competențe profesionale:







Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor
administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private
Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv
inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative
Comunicarea orală și scrisă în lim a rogramului de studii și într-o limbă de circulație
internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
Conceperea, elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare instituțională în
administrația publică centrală și locală în consens cu e oluțiile administrației publice
europene
Administrarea afacerilor și politicilor publice europene, gestionarea asistenței financiare
europene
Formarea și gestiunea resurselor umane pentru administrația publică europeană

Competențe transversale:




nde linirea la termen în mod riguros eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale.
Aplicarea tehnicilor de relaționare în gru de rinderea și exercitarea rolurilor s ecifice în
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de
formare și de oltare ersonală și profesională în sco ul inserției și adaptării la cerințele
pieței muncii.

Ocupații posibile conform COR: Administrator public - 242208; Cercetător de dezvoltare comunitară
- 263207; Consilier administrația publică - 242201; Consilier afaceri europene - 242214; Consilier
armonizare legislativă 9
Consultant în administrația publică - 242205; Expert administrația
publică - 242202; Expert armonizare legislativă - 261911; Inspector de specialitate formare, evaluare
și selecție profesională - 242404; Inspector de s ecialitate în administrația publică - 242203; Manager
proiect - 242101;
Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: manager public
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II . Standarde specifice
A. Conținutul procesului de învățământ
1. Durata studiilor: - 3 ani, 180 credite
- număr ore pe săptăm nă: 24 - 28;
Planul de în ățăm nt cu rinde:
- discipline obligatorii: 70 - 80%;
- discipline opționale: 20 - 30 %;
- discipline facultative.
3 Planul de în ățăm nt este alcătuit din următoarele categorii de discipline:
- discipline fundamentale: 25 - 30%;
- discipline de pregătire în domeniu și în s ecialitate:
- 65%;
- discipline complementare: 5 - 10%,
4. Calculul acestor valori procentuale se face prin raportare la numărul total de
ore alocate programului.
5. La toate profilurile figurează cel puțin o disciplină de informatică aplicată
(domeniu/specializare)
6. La toate profilurile figurează cel puțin o limbă străină oficială în U
în domeniu/s eciali are

cu a licații

7. La toate profilurile figurează o disciplină de inițiere în metodologia cercetării
științifice.
isci linele facultati e indiferent de semestrul de studii în care sunt re ăzute
în lanul de în ățăm nt se încheie cu formă de evaluare, iar punctele credit care
li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.
9 n programul de studii universitare de licență sunt prevăzute stagii de practică
de 2 – 3 săptăm ni e an înce nd de regulă, cu anul II de studii, precum și
stagii de 2 săptăm ni de entru ela orarea lucrării de licență în ultimul an de
studii.
10. Stagiile de practică reprezintă minimum 10% din numărul total al orelor
alocate disciplinelor de specialitate.
11. Disciplina Practică este normată în statul de funcții ca disciplină de
specialitate, de sine stătătoare și se desfășoară sub coordonarea unui cadru
didactic, pe baza unor convenții de practică.
12. Lucrările de licență respectă standardele academice: temă de cercetare
relevantă pentru domeniu, acuratețe în redactare as ecte teoretice definitorii
i ote e de lucru și instrumente de cercetare utilizarea corectă a aparatului critic,
bibliografia adecvată temei și domeniului
3 n situațiile în care este cazul, alegerea disciplinelor pentru susținerea testării
8

finale se face din categoria disciplinelor fundamentale și de s ecialitate
14. Coordonarea lucrărilor de licență se asigură numai de cadre didactice
titulari ate în în ățăm ntul su erior

B. Personalul didactic
1. Conducătorii lucrărilor de licență / disertație au gradul didactic de profesor,
conferențiar sau lector universitar.
2. Comisiile de examinare la finalizarea studiilor (licență) includ numai s ecialiști
din rofilul ro elor de examen iar reședintele comisiei este rofesor sau
conferențiar.
.

ercetarea științifică

1. Tematica cercetării vizează prioritar domeniul ( rofilul) în care instituția
desfășoară activități de în ățăm nt
D. Resurse materiale
1. Prin orar, biblioteca asigură accesul studenților minimum 40 ore/săptăm nă.
2. Programul de studii este prezentat pe site-ul instituției de în ățăm nt su erior
3. Instituția dispune de laboratoare proprii a căror dotare respectă standardele
specificate la fiecare program.
4. Există a onamente la eriodice de s ecialitate în lim a rom nă și în lim i
străine.
.

iscipline de învățământ
A. Discipline fundamentale
Planul de în ățăm nt include cel uțin 5 dintre disci linele următoare:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Știința administrației
Drept administrativ
Drept constituțional
Management public
Politici publice
Managementul serviciilor publice
Economie
Sociologie
Logică
Planificare strategică
Finanțe publice
Etică și deontologie în administrația publică

B. Discipline de specialitate
9

B1. Obligatorii
1. Drept administrativ european
2. e oltare regională
3. Politici publice europene
4. Comunicare intracomunitară
5. S a iul social european
6. re tul muncii i securită ii sociale
7. Studii com arati e ri ind func ia u lică în U.E.
8. a ele gu ernării euro ene
9. eci ia în U
10. Teorii ale integrării euro ene
11. S a iul administrati european
12. Managementul proiectelor europene
13. Politici de uget u lic și fiscalitate în U
14. chi iții u lice
15. Practica de s ecialitate (cel uțin % din regătirea de
specialitate)

B2. Opționale
Discipline considerate relevante pentru program, cu condiția respectării
ponderii menționate în standard.
C. Discipline complementare (introducerea lor în lanurile de învățăm nt este
opțională, dar, odată introduse, au caracter obligatoriu)
- Acquis comunitar
conomie euro eană
- dentitate euro eană
- usti ie euro eană
re t financiar i fiscal
lemente de dre t interna ional
- Protec ia uridică a dre turilor omului
Se ot include și alte disci line cu condiția res ectării onderilor menționate în
standard.
D. Discipline facultative
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PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:

Titlu de absolvire Licențiat în științe administrative
Denumire calificare Asistență managerială și secretariat
Cod calificare
L40201005030

I. Competențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
Competențe profesionale:







Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor
administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private
Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv
inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative
Comunicarea orală și scrisă în lim a rogramului de studii și într-o limbă de circulație
internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
Aplicarea tehnicilor și instrumentelor procedurale specifice activităților de secretariat și
asistare a managerului cu utilizarea tehnologiei informației și comunicației (TIC)
Utilizarea cunoștințelor de s ecialitate necesare în organi area di erselor manifestări
profesionale
Elaborarea, implementarea și evaluarea de programe și proiecte diverse, inclusiv cu
atragerea de fonduri europene

Competențe transversale:




nde linirea la termen în mod riguros eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale.
Aplicarea tehnicilor de relaționare în gru de rinderea și exercitarea rolurilor s ecifice în
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de
formare și de de oltare personală și rofesională în sco ul inserției și ada tării la cerințele
pieței muncii.

Ocupații posibile conform COR:
Administrator societate comercială - 242111; Agent de dezvoltare - 242207; Asistent analist 241307; Asistent comercial - 243219; Asistent de cabinet - 33 3
sistent de cercetare în
asistență socială 35
sistent de cercetare în demografie sistent de cercetare în
domeniul științelor juridice 9
sistent de cercetare în finanțe-bănci - 241302; Asistent de
cercetare în gestiune conta ilitate control financiar 3
sistent de cercetare în sociologie 3 9 sistent de cercetare în statistică sistent de cercetare în științele politice 263310; Asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare) - 243217; Asistent manager 334303; Coordonator secretariat studiouri teritoriale - 242105;; Documentarist (studii superioare) 262203; Documentarist ordonanțare logistică - 214137; Lector carte - 262205; Organizator protocol 243208; Organizator relații - 3 9 rgani ator t rguri și expoziții - 243210; Prezentator expoziții 3
Profesor în în ățăm ntul liceal ostliceal - 233001; eferent de s ecialitate în administrația
publică - 242204; Referent difuzare carte - 262204; Secretar administrativ - 334301; Secretar
asistent director - 334302; Secretar diplomatic - 111234;
Noi ocupații ro use entru a fi incluse în COR:
Office Manager, Supervizor administrativ/de birou, Supervizor servicii clienți sistent de cercetare în
științe administrati e sistent de cercetare în management sistent de cercetare în economia
mediului sistent de cercetare în economie generală sistent de cercetare în marketing sistent
de cercetare în relații economice internaționale, Asistent de cercetare în gestiunea economică
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II . Standarde specifice
1. Durata studiilor: - 3 ani, 180 credite
- număr ore pe săptăm nă: 24 - 28;
Planul de în ățăm nt cu rinde:
- discipline obligatorii: 70 - 80%;
- discipline opționale: 20 - 30 %;
- discipline facultative.
3 Planul de în ățăm nt este alcătuit din următoarele categorii de discipline:
- discipline fundamentale: 25 - 30%;
- discipline de pregătire în domeniu și în s ecialitate:
- 65%;
- discipline complementare: 5 - 10%,
.

4. Calculul acestor valori procentuale se face prin raportare la numărul total de
ore alocate programului.
5. La toate profilurile figurează cel puțin o disciplină de informatică aplicată
(domeniu / specializare)
6. La toate profilurile figurează cel puțin o limbă străină oficială în U
în domeniu / specializare.

cu a licații

7. La toate profilurile figurează o disciplină de inițiere în metodologia cercetării
științifice.
isci linele facultati e indiferent de semestrul de studii în care sunt re ăzute
în lanul de în ățăm nt se încheie cu formă de evaluare, iar punctele credit care
li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.
9 n rogramul de studii uni ersitare de licență sunt prevăzute stagii de practică
de 2 – 3 săptăm ni e an înce nd de regulă, cu anul II de studii, precum și
stagii de 2 săptăm ni pentru elaborarea lucrării de licență în ultimul an de studii
10. Stagiile de practică reprezintă minimum 10% din numărul total al orelor
alocate disciplinelor de specialitate.
11. Disciplina Practică este normată în statul de funcții ca disciplină de
specialitate, de sine stătătoare și se desfășoară sub coordonarea unui cadru
didactic, pe baza unor convenții de practică.
12. Lucrările de licență respectă standardele academice: temă de cercetare
relevantă pentru domeniu, acuratețe în redactare as ecte teoretice definitorii
i ote e de lucru și instrumente de cercetare utili area corectă a aparatului critic,
bibliografia adecvată temei și domeniului
3 n situațiile în care este ca ul, alegerea disciplinelor pentru susținerea testării
finale se face din categoria disciplinelor fundamentale și de s ecialitate
Coordonarea lucrărilor de licență se asigură numai de cadre didactice
titulari ate în în ățăm ntul su erior
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B. Personalul didactic
1. Conducătorii lucrărilor de licență / disertație au gradul didactic de profesor,
conferențiar sau lector universitar.
2. Comisiile de examinare la finalizarea studiilor (licență) includ numai s ecialiști
din rofilul ro elor de examen iar reședintele comisiei este profesor sau
conferențiar.
.

ercetarea științifică

1. Tematica cercetării vizează rioritar domeniul ( rofilul) în care instituția
desfășoară activități de în ățăm nt
D. Resurse materiale
1. Prin orar, biblioteca asigură accesul studenților minimum 40 ore/săptăm nă.
2. Programul de studii este prezentat pe site-ul instituției de în ățăm nt su erior
3. Instituția dispune de laboratoare proprii a căror dotare respectă standardele
specificate la fiecare program.
4. Există abonamente la periodice de s ecialitate în lim a rom nă și în lim i
străine.
.

iscipline de în ăță ânt

A. Discipline fundamentale
Planul de în ățăm nt include cel uțin 5 dintre disci linele următoare:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Știința administrației
Drept administrativ
Drept constituțional
Management public
Politici publice
Managementul serviciilor publice
Economie
Sociologie
Logică
Planificare strategică
Finanțe publice
tică și deontologie în administrația publică

omeniul disci linelor fundamentale oate fi com letat și cu alte discipline, cu
condiția res ectării onderii de 5-3 % re ă ută de standard

B. Discipline de specialitate
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- 60-70% dintre disciplinele de specialitate prevă ute în rogramul
Administrație Publică
- alte discipline considerate relevante pentru program cu respectarea
onderii re ă ute de standard
C. Discipline complementare (introducerea lor în lanurile de în ățăm nt este
opțională, dar, odată introduse, au caracter obligatoriu)
- 60-70% dintre disciplinele complementare prevă ute în rogramul
Administrație Publică
- alte discipline considerate relevante pentru program cu respectarea
onderii re ă ute de standard
D. Discipline facultative
Pentru studenții care o tea ă entru cariera didactică:

Psihologia educației
Pedagogie I ( ntroducere în Pedagogie Teoria curriculumului)
Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii Teoria și metodologia e aluării)
idactica s ecialității
Managementul clasei de elevi
nstruire asistată de calculator
Practica edagogică

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:
LOCAL
Titlu de absolvire:

Licențiat în științe administrative

Denumire calificare: Poliție locală

Cod calificare: L40201005040

I. Competențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
Competențe profesionale:







Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor
administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private
Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv
inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative
Comunicarea orală și scrisă în lim a rogramului de studii și într-o limbă de circulație
internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
Organizarea, planificarea și conducerea/coordonarea activităților specifice precum și aplicarea
dispozițiilor legale în domeniile de s ecialitate
Realizarea cooperării profesionale la nivelul unităților, cu alte instituții și în relația cu
societatea în ederea soluționarii problemelor instituționale specifice
Rezolvarea problemelor manageriale la nivelul subunităților prin utilizarea mijloacelor și
metodelor specifice domeniului
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Competențe transversale:




nde linirea la termen în mod riguros eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale.
Aplicarea tehnicilor de relaționare în gru de rinderea și exercitarea rolurilor s ecifice în
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de
formare și de oltare ersonală și profesională în sco ul inserției și adaptării la cerințele
pieței muncii.

Ocupații posibile conform COR: Administrator - 515104; Administrator public - 242208; Asistent
de cabinet - 334304; Consilier administrația publică - 242201; Consilier instituții publice - 111204;
Consultant în administrația publică - 242205; Expert administrația publică - 242202; Facilitator de
dezvoltare comunitară - 341204; Funcționar în acti ități comerciale, administrative și prețuri 341106; Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție rofesională - 242404; Inspector de
s ecialitate în administrația publică - 242203; Manager proiect Profesor în în ățăm ntul
liceal, postliceal - 233001; Referent - 33 3 9 eferent de s ecialitate în administrația publică 242204; Secretar administrativ - 334301;
Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: Inspector de poliție locală, inspector de
securitate, intervenție și pază sistent de cercetare în științe administrative, funcționar public cu
statut special, funcționar u lic în cadrul administrației locale, consilier administrație locală,
manager în administrația locală (cu respectarea și înde linirea altor condiții prevăzute de lege).

II . Standarde specifice
A. Conținutul procesului de învățământ
1. Durata studiilor: - 3 ani, 180 credite
- număr ore pe săptăm nă: 20 - 24;
Planul de în ățăm nt cu rinde:
- discipline obligatorii: 70 - 80%;
- discipline opționale: 20 - 30 %;
- discipline facultative.
3 Planul de în ățăm nt este alcătuit din următoarele categorii de discipline:
- discipline fundamentale: 25 - 30%;
- discipline de pregătire în domeniu și în s ecialitate:
- 65%;
- discipline complementare: 5 - 10%,
4. Calculul acestor valori procentuale se face prin raportare la numărul total de
ore alocate programului.
5. La toate profilurile figurează cel puțin o disciplină de informatică aplicată
(domeniu / specializare)
6. La toate profilurile figurează cel puțin o limbă străină oficială în U
în domeniu / specializare.

cu a licații

7. La toate profilurile figurează o disciplină de inițiere în metodologia cercetării
științifice.
isci linele facultati e indiferent de semestrul de studii în care sunt re ăzute
în lanul de în ățăm nt se încheie cu formă de evaluare, iar punctele credit care
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li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.
9 n rogramul de studii uni ersitare de licență sunt prevăzute stagii de practică
de 2 – 3 săptăm ni e an înce nd de regulă, cu anul II de studii, precum și
stagii de 2 săptăm ni entru ela orarea lucrării de licență în ultimul an de studii
10. Stagiile de practică reprezintă minimum 10% din numărul total al orelor
alocate disciplinelor de specialitate.
11. Disciplina Practica este normată în statul de funcții ca disciplină de
specialitate, de sine stătătoare și se desfășoară sub coordonarea unui cadru
didactic, pe baza unor convenții de practică.
12. Lucrările de licență respectă standardele academice: temă de cercetare
relevantă pentru domeniu, acuratețe în redactare as ecte teoretice definitorii
i ote e de lucru și instrumente de cercetare utili area corectă a aparatului critic,
bibliografia adecvată temei și domeniului
13. n situațiile în care este ca ul alegerea disciplinelor pentru susținerea testării
finale se face din categoria disci linelor fundamentale și de s ecialitate
14. Coordonarea lucrărilor de licență se asigură numai de cadre didactice
titulari ate în în ățăm ntul su erior

B. Personalul didactic
1. Conducătorii lucrărilor de licență / disertație au gradul didactic de profesor,
conferențiar sau lector universitar.
2. Comisiile de examinare la finalizarea studiilor (licență) includ numai s ecialiști
din rofilul ro elor de examen iar reședintele comisiei este rofesor sau
conferențiar.
.

ercetarea științifică

1. Tematica cercetării vizează prioritar domeniul ( rofilul) în care instituția
desfășoară activități de în ățăm nt
D. Resurse materiale
1. Prin orar, biblioteca asigură accesul studenților minimum 40 ore/săptăm nă.
2. Programul de studii este prezentat pe site-ul instituției de în ățăm nt su erior
3. Instituția dispune de laboratoare proprii a căror dotare respectă standardele
specificate la fiecare program.
4. Există abonamente la periodice de specialitate în lim a rom nă și în lim i
străine.
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.

iscipline de în ăță ânt
A. Discipline fundamentale
Planul de în ățăm nt include cel uțin 5 dintre disci linele următoare:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Știința administrației
Drept administrativ
Drept constituțional
Management public
Politici publice
Managementul serviciilor publice
Economie
Sociologie
Logică
Planificare strategică
Finanțe publice
tică și deontologie în administrația publică

omeniul disci linelor fundamentale oate fi com letat și cu alte discipline, cu
condiția res ectării onderii de 5-3 % re ă ută de standard

B. Discipline de specialitate
- 60-7 % dintre disci linele de s ecialitate re ă ute în rogramul
dministrație Pu lică
- alte discipline considerate relevante pentru program cu respectarea
onderii re ă ute de standard
C. Discipline complementare (introducerea lor în planurile de învățăm nt este
opțională, dar, odată introduse, au caracter obligatoriu)
- 60-70% dintre disciplinele com lementare re ă ute în rogramul
dministrație Pu lică
- alte discipline considerate relevante pentru program cu respectarea
onderii re ă ute de standard
D. Discipline facultative
Pentru studenții care o tea ă entru cariera didactică:

Psihologia educației
Pedagogie I ( ntroducere în Pedagogie Teoria curriculumului)
Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii Teoria și metodologia e aluării)
idactica s ecialității
Managementul clasei de elevi
nstruire asistată de calculator
Practica edagogică
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PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:
(PUBLIC HEALTH)

SERVICII Ș
Titlu de absolvire:
Denumire calificare:
Cod calificare:

.

Licențiat în Științe dministrati e
Științe dministrati e

L40201005010

ompetențe asigurate de programul de studii
ompetențe profesionale
 Utili area conce telor și rinci iilor fundamentale de organi are și funcționare a serviciilor
de sanatate publica.

rgani area lanificarea și conducerea/coordonarea acti ităților s ecifice recum și
a licarea dis o ițiilor legale în domeniul serviciilor de sanatate publica.

o ndirea i de oltarea a ilită ilor i com eten elor de a ă în domeniu entru a utea
răs unde exigen elor ie ei

o ndirea a titudinilor ractice necesare i a ex erien ei de teren
rin stagii
rofesionale în ară i în străinătate e domeniul de interes

peten e trans ersale:



Com eten e i a ilită i sociale: s irit de echi ă une a ilită i de comunicare flexi ilitate i
ca acitate de ada tare la muncă în colecti e di erse i interdisci linare
Com eten e i a ilită i organi atorice: s irit analitic ca acitate de în ă are ra idă
ca acitate de a munci în condi ii de stres une a ilită i de organi are i de deci ie

cupații p sibile posibile conform COR: Administrator public - 242208; Consilier administratia
publica - 242201; Expert administratia publica - 242202; Manager proiect - 242101; Referent de
s ecialitate în administratia publica - 242204; Reglementator - 242206; Registrator medical –
33
S ecialist în domeniul securită ii i sănătă ii în muncă –
3
Coordonator în materie
de securitate i sănătate în muncă (studii su erioare) – 226303; Evaluator de risc i auditor în
domeniul securită ii i sănătă ii în muncă –
3 7 Coordonator în materie de securitate i
sănătate în muncă entru logistică (studii su erioare) – 226308;
i cupa ii pr puse pentru a fi incluse în COR: S ecialist în sănătate u lică

II . Standarde specifice
1. Durata studiilor: - 3 ani, 180 credite
- număr ore e să tăm nă:

- 28;

Planul de în ățăm nt cu rinde:
- discipline obligatorii: 70 - 80%;
- disci line o ționale:
- 30 %;
- discipline facultative.
3 Planul de în ățăm nt este alcătuit din următoarele categorii de disci line:
- discipline fundamentale: 25 - 30%;
- disci line de regătire în domeniu și în s ecialitate:
- 65%;
- discipline complementare: 5 - 10%,
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Calculul acestor alori rocentuale se face rin ra ortare la numărul total de
ore alocate programului.
5. La toate rofilurile figurea ă cel
(domeniu / specializare)

uțin o disci lină de informatică a licată

La toate rofilurile figurea ă cel uțin o lim ă străină oficială în U
în domeniu / specializare.

cu a licații

7. La toate rofilurile figurea ă o disci lină de inițiere în metodologia cercetării
științifice
isci linele facultati e indiferent de semestrul de studii în care sunt re ă ute
în lanul de în ățăm nt se încheie cu formă de e aluare iar unctele credit care
li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.
9 n rogramul de studii uni ersitare de licență sunt re ă ute stagii de ractică
de 2 – 3 să tăm ni e an înce nd de regulă cu anul de studii recum și
stagii de să tăm ni entru ela orarea lucrării de licență în ultimul an de studii
Stagiile de ractică re re intă minimum
alocate disciplinelor de specialitate.

% din numărul total al orelor

isci lina Practică este normată în statul de funcții ca disci lină de
specialitate, de sine stătătoare și se desfășoară su coordonarea unui cadru
didactic e a a unor con enții de ractică
Lucrările de licență res ectă standardele academice: temă de cercetare
rele antă entru domeniu acuratețe în redactare as ecte teoretice definitorii,
i ote e de lucru și instrumente de cercetare utili area corectă a a aratului critic
i liografia adec ată temei și domeniului
13. n situațiile în care este ca ul alegerea disci linelor entru susținerea testării
finale se face din categoria disci linelor fundamentale și de s ecialitate
14. Coordonarea lucrărilor de licență se asigură numai de cadre didactice
titulari ate în în ățăm ntul su erior

B. Personalul didactic
1. Conducătorii lucrărilor de licență / disertație au gradul didactic de profesor,
conferențiar sau lector uni ersitar
2 Comisiile de examinare la finali area studiilor (licență) includ numai s ecialiști
din rofilul ro elor de examen iar reședintele comisiei este rofesor sau
conferențiar
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C.

ercetarea științifică

Tematica cercetării i ea ă rioritar domeniul ( rofilul) în care instituția
desfășoară acti ități de în ățăm nt
D. Resurse materiale
Prin orar i lioteca asigură accesul studenților minimum
ore/să tăm nă
2. Programul de studii este prezentat pe site-ul instituției de în ățăm nt su erior
3 nstituția dis une de la oratoare ro rii a căror dotare res ectă standardele
specificate la fiecare program.
xistă a onamente la eriodice de s ecialitate în lim a rom nă și în lim i
străine
II .

iscipline de învățământ
(Programul de studii se reali ea ă în lim ile rom nă și engle ă):

A. Discipline fundamentale
1. ntroducere în sănătate u lică/ ntroduction to Pu lic ealth
2. ntroducere în metode de cercetare/ Introduction to research methods
3. Sisteme și ser icii de sănătate/ ealth systems
4. Statistică și demografie socială/Statistics
5. Psihologia sănătății/ ealth sychology
6. ntroducere în administrație u lică/ ntroduction to Pu lic dministration
7. Epidemiologie socială/Social e idemiology
8. Politici de sănătate a mediului/ n ironmental health olicy
9. Sociologia sănătății/ ealth sociology
10. Psihologie și sănătate mintală/ ental health
11. Metode de comunicare/Communication methods
12. Management public/Public management
13. Anali ă organi ațională/ rgani ational analysis and design
omeniul disci linelor fundamentale oate fi com letat și cu alte disci line cu
condiția res ectării onderii de 5-3 % re ă ută de standard ( xem lu: Psihologie
și sănătate mintală/ ental health; Metode de comunicare/ Communication methods;
nali ă organi ațională/ Organizațional analysis and design)

B. Discipline de specialitate
B1. Obligatorii
1. edactarea lucrărilor științifice/Scientific writing
2. nali ă socială calitati ă/Qualitati e research methods
3. Cam anii în sănătate/ ealth cam aigns
4. Designul, im lementarea și e aluarea rogramelor de sănătate/Program
design, implementation and evaluation
5. conomie u lică/Pu lic economics
6. Controlul și re enirea accidentelor/Violence and injury prevention
7. Politici de sănătate ocu ațională și ergonomie/ ccu ational health and
ergonomics
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8. etode a ansate de cercetare în științele sociale/ d anced research methods
9. Stagiu entru ela orarea lucrării de licență/ rant writing and im lementation
10. Fundamentele sociale ale sănătății u lice/Social determinants of health
11. Politici familiale/Maternal and Child Health
12. Practică rofesională/Professional ractice
13. Strategii de
re enire a
olilor cronice și infecțioase/Pre ention of
communicable and non-communicable diseases
14. lemente de lanificare strategică/Strategic lanning
15. Bazele managementului farmaceutic/Pharmaceutical management
16. ugete și finanțe u lice/Pu lic finances and udgeting
17. nali a im actului asu ra sănătății/ ealth im act assessment
18. S și eografia sănătății/ ealth geogra hy and S
19. Politici de sănătate u lică/ ealth olicy
20. Marketing social/Social marketing
21. Cadru legislati și etica sănătății u lice/ ealth law and ethics
22. Managementul resurselor umane/Human resources
23. licații informatice în sănătate/ T and ealth Ser ices
24. anagementul ser iciilor de sănătate/ ealthcare management
B . p i nale
1. Strategii de
re enire a
olilor cronice și infecțioase/Pre ention of
communicable and non-communicable diseases
2. Elemente de lanificare strategică/Strategic lanning
3. Sociologia sănătății/ ealth sociology
4. Marketing social/Social marketing
5. Bazele managementului farmaceutic/Pharmaceutical management
6. ugete și finanțe u lice/Pu lic finances and udgeting
7. Analiza impactului asupra sănătății/ ealth im act assessment
8.
S și eografia sănătății/ ealth geogra hy and S
9. Managementul resurselor umane/Human resources
C. Discipline complementare
C1. Obligatorii
1. Lim i străine
2. duca ie fi ică
C2. Facultative
1. Leadershi în sectorul public/Leadership in public sector
2. anagementul calității/Quality management
3. Protocoale și standarde în ractica medicală/ ealthcare rotocols and
standards
4. Politici și ractici a ate e do e i/ idence ased ractice and standards
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DOMENIUL:
A. PROGRAME DE STUDII DE LICENȚ :



PEDAGOGIE
PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL

Î V Ț
Â
ȘI PREȘCOLAR
 rogramul de formare psi opedagogică în vederea certificării
competen elor pentru profesia didactică
B. ALTE DOMENII - Programe de studii a căror denumire și misiune vizează
explicit pregătirea profesorilor pentru învățământul secundar

 Pedagogie muzicală
 Pedagogia artelor plastice și decorative
 eologie didactică (ortodoxã greco-catolicã romano-catolicã

reformată

rotestantã

a tistã etc )

C. PROGRAME DE STUDII DE MASTER
 Master didactic

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ: PEDAGOGIE
Titlu de absolvire:
Licențiat în științe ale educației
Denumire calificare: Pedagogie
Cod calificare:
L40803007010

I. Competențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
Competențe profesionale:







Proiectarea programelor educaționale adaptate pentru diverse niveluri și grupuri țintă
Realizarea programelor educaționale
Evaluarea programelor educaționale
Managementul grupurilor și al proiectelor educaționale
Consilierea, orientarea și asistarea psiho- edagogică a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaționale (copii / elevi, familii, profesori, angajați etc.)
Dezvoltarea și promovarea practicilor profesionale specifice domeniului Știinte ale ducației
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Competențe transversale:




Aplicarea principiilor și a normelor de deontologie profesională
Cooperarea eficientă în echi e rofesionale interdisci linare s ecifice roiectelor și
programelor din domeniul Științe ale ducației
Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de în ățare pe tot parcursul vieții în ederea
formării și dezvoltării profesionale continue

Ocupații posibile conform COR:
sistent de cercetare în edagogie - 235102; Consilier orientare privind cariera - 242306; Consilier
școlar - 359 3 Consilier în ațăm nt - 35 3 x ert în ățăm nt - 235104; Inspector școlar 235105; Logoped - 226603; Mentor - 359
Profesor în în ățăm ntul gimnazial - 233002;
Psihopedagog - 263412; Referent de specialitate în ățăm nt - 235106;
Noi ocupații ro use entru a fi incluse în COR:
Consultant educațional Profesor itinerant Profesor de s ri in Profesor în centre și cabinete de
asistență psiho edagogică, Profesor documentarist, Manager școlar, Profesor în Palatele sau
Cluburile copiilor, Designer instrucțional, Asistent programe formare, Pedagog social.

II . Standarde specifice
A. Conținutul procesului de învățământ
1. Durata studiilor: - 3 ani, 180 credite
- număr ore pe săptăm nă:

– 28.

Planul de în ățăm nt cu rinde:
- discipline obligatorii: 70 - 80%;
- discipline opționale: 20 - 30 %;
- discipline facultative.
3 Planul de în ățăm nt este alcătuit din următoarele categorii de discipline:
- discipline fundamentale: 25 - 30%;
- discipline de pregătire în domeniu și în s ecialitate:
- 65%;
- discipline complementare: 5 - 10%.
4. La toate profilurile figurează cel puțin o disciplină de informatică aplicată
(domeniu / specializare).
5. La toate profilurile figurează cel puțin o limbă străină oficială în U
în domeniu / specializare.

cu a licații

6. La toate profilurile figurează o disciplină de inițiere în metodologia cercetării
științifice.
7. Disciplina Practica edagogică este normată în statul de funcții ca disciplină de
sine stătătoare.
8. Stagiile de practică reprezintă minimum 10% din numărul total al orelor alocate
programului.
9. Practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic, pe
baza unor convenții de practică și potrivit unor programe proprii care includ:
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finalități, tipuri de activități, documentele completate de studenți, modalități și
criterii de evaluare.
10. Lucrările de licență respectă standardele academice: temă de cercetare
relevantă pentru domeniu, acuratețe în redactare as ecte teoretice definitorii
ipoteze de lucru și instrumente de cercetare, utilizarea corectă a aparatului
critic, bibliografia adecvată temei și domeniului.
11. Coordonarea lucrărilor de licență se asigură numai de cadre didactice
titulari ate în în ățăm ntul su erior
B. Personalul didactic
1. Conducătorii lucrărilor de licență / disertație au gradul didactic de profesor,
conferențiar sau lector universitar.
2. Comisiile de examinare la finalizarea studiilor (licență) includ numai specialiști
din profilul probelor de examen, iar președintele comisiei este profesor sau
conferențiar.
C. Cercetarea științifică
1. Tematica cercetării vizează prioritar domeniul ( rofilul) în care instituția
desfășoară activități de în ățăm nt
D. Resurse materiale
1. Prin orar, biblioteca asigură accesul studenților minimum 40 ore/săptăm nă.
2. Programul de studii este prezentat pe site-ul instituției de în ățăm nt su erior
3. Instituția dispune de laboratoare proprii a căror dotare respectă standardele
specificate la fiecare program.
4. Există abonamente la eriodice de s ecialitate în lim a rom nă și în lim i
străine.
.

iscipline de în ăță ânt
A. Discipline fundamentale
A1. Obligatorii:
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Teoria i metodologia curriculumului
Teoria i metodologia instruirii
Teoria i metodologia e aluării
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Tehnologii de informare și comunicare (aplicații în domeniu /
specializare)
Psihologia ersonalită ii
etodologia cercetării edagogice
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B. Discipline de specialitate
B1. Obligatorii
Psihologia rstelor
Psihologia educa iei
Dificultăți de în ățare și educație incluzivă
Istoria pedagogiei
nstruire asistată de calculator
Sociologia educa iei
Teoria i ractica educa iei ci ice
Consiliere i orientare colară
duca ia adul ilor
Pedagogia în ă ăm ntului rimar i re colar
anagementul institu iilor colare
Managementul clasei
idactica redării tiin elor educa iei
Practică edagogică i de s ecialitate (în rela ie cu licen a)
B .

p i nale
Pedagogii alternative
Psiho edagogia creati ită ii
duca ie interculturală
Politici educa ionale
etode i tehnici de în ă are
Filosofia educa iei
Pedagogia în ă ăm ntului su erior
duca ia co iilor su radota i
e ian ă u enilă
sisten a socială a ersoanelor în dificultate

C. Discipline complementare
.

p i nale
Lim i străine (aplicații în domeniu / specializare)
duca ie fi ică

C2. Facultative
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PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:

Titlu de absolvire:
Denumire calificare:
Cod calificare:

Licențiat în științe ale educației
Psihopedagogie specială
L40803007020

I. Competențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
Competențe profesionale:







Evaluarea complexă (psiho-socio- edagogică) a copiilor, tinerilor și adulților cu CES
Intervenția psiho edagogică specifică (compensare – recuperare – terapie) pentru persoanele
cu CES
Proiectarea unor programe educaționale adaptate pentru diverse niveluri și grupuri țintă
Consilierea, orientarea și asistarea psiho- edagogică a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaționale (copii / elevi, familii, profesori, angajați etc.)
Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră
Facilitarea incluziunii școlare, profesionale și sociale a persoanelor cu CES

Competențe transversale:




Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite în relație cu
drepturile și demnitatea persoanelor cu deficiență/handicap.
Cooperarea eficientă în echi e de lucru rofesionale interdisci linare s ecifice desfășurării
proiectelor și programelor din domeniul științelor educației
Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de în ățare pe tot parcursul vieții în edere formării
și dezvoltării profesionale continue

Ocupații posibile conform COR: sistent de cercetare în psihopedagogie s ecială - 263418;
Consilier școlar - 235903; Logoped 3 Profesor în în ățăm ntul liceal ostliceal - 233001;
Profesor în în ățăm ntul rofesional și de maiștri - 232001; Psiholog școlar 3
Psiholog în
specialitatea psihopedagogie specială - 263408; Psihopedagog - 263412;
Noi ocupații pr puse pentru a fi incluse în COR: Profesor itinerant, profesor de sprijin,
psihodiagnostician

II . Standarde specifice
A. Conținutul procesului de învățământ
1. Durata studiilor:- 3 ani, 180 credite
- număr ore pe săptăm nă: 24 - 28;
Planul de în ățăm nt cu rinde:
- discipline obligatorii: 70 - 80%;
- discipline opționale: 20 - 30 %;
- discipline facultative.
3 Planul de în ățăm nt este alcătuit din următoarele categorii de discipline:
- discipline fundamentale: 25 - 30%;
- discipline de pregătire în domeniu și în s ecialitate:
- 65%;
- discipline complementare: 5 - 10%,
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4. La toate profilurile figurează cel puțin o disciplină de informatică, cu aplicații în
domeniu / specializare.
5. La toate profilurile figurează cel puțin o limbă străină oficială în U
cu a licații
în domeniu / specializare.
6. La toate profilurile figurează o disciplină de inițiere în metodologia cercetării
științifice.
7. Disciplina Practica edagogică este normată în statul de funcții ca disciplină de
sine stătătoare.
8. Stagiile de practică reprezintă minimum 10% din numărul total al orelor alocate
programului.
9. Practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic, pe
baza unor convenții de practică și potrivit unor programe proprii care includ:
finalități, tipuri de activități, documentele completate de studenți, modalități și
criterii de evaluare.
10. Lucrările de licență respectă standardele academice: temă de cercetare
relevantă pentru domeniu, acuratețe în redactare, aspecte teoretice definitorii,
ipoteze de lucru și instrumente de cercetare, utilizarea corectă a aparatului critic,
bibliografia adecvată temei și domeniului.
Coordonarea lucrărilor de licență se asigură numai de cadre didactice
titularizate în în ățăm ntul su erior
B. Personalul didactic
1. Conducătorii lucrărilor de licență / disertație au gradul didactic de profesor,
conferențiar sau lector universitar.
2. Comisiile de examinare la finalizarea studiilor (licență) includ numai specialiști
din profilul probelor de examen, iar președintele comisiei este profesor sau
conferențiar.
C. Cercetarea științifică
1. Tematica cercetării vizează rioritar domeniul ( rofilul) în care instituția
desfășoară activități de în ățăm nt
D. Resurse materiale
1. Prin orar, biblioteca asigură accesul studenților minimum 40 ore/săptăm nă.
2. Programul de studii este prezentat pe site-ul instituției de în ățăm nt su erior
3. Instituția dispune de laboratoare proprii a căror dotare respectă standardele
specificate la fiecare program.
4. Laboratoare de specialitate
L
T
F
T CÃ 1. Rețea de calculatoare cu echipamente
cores un ãtoare de hard și soft: 1 calculator la 2 studenti;
m rimantã
4.2. LABORATOR DE PSIHOPED
SP C LÃ
Un co iator 2.
Camerã de luat vederi; 3. Un sistem video; 4. Seturi de teste (de personalitate, de
aptitudini, de interese, psihometrice).
.

iscipline de învățământ
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A. Discipline fundamentale
A1. Obligatorii:
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Teoria i metodologia curriculumului
Teoria i metodologia instruirii
Teoria i metodologia e aluării
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Tehnologii de informare i comunicare (aplicații în domeniu /
specializare)
Psihologia ersonalită ii
etodologia cercetării pedagogice

B. Discipline de specialitate
B1. Obligatorii
Psihologia rstelor
Psihologia educa iei
Psiho edagogia co iilor cu dificultă i de în ă are
ntroducere în logo edie
Asisten a socială a ersoanelor în dificultate / cu cerințe speciale
Tera ia tul urărilor de lim a
ntroducere în sihodiagnosticul s ecial
Psihodiagnosticul persoanelor cu diza ilită i
Psihopedagogia inadaptării i de ian ei com ortamentale
Psiho edagogia deficien ilor neuromotorii
Didactica activităților din în ă ăm ntul s ecial i inclu i
Psihopatologie i sihologie medicală
Curs de educa ie integrată
Psiho edagogia deficien ilor de intelect
Psiho edagogia deficien ilor de au
Psihopedagogia deficien ilor de ă
anagementul institu iilor de în ă ăm nt s ecial
Practică edagogică
Practică de s ecialitate i în rela ie cu licen a

B .

p i nale
Psiho edagogia ersoanelor în dificultate
Psihologia uridică
Psihoigienă i sănătate mintală
Tera ii ocu a ionale entru handica a i
Psihoterapii comportamentale
Socioterapie
SP i ex erti a ca acită ii de muncă
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Psihanali a i educa ia s ecială
Consilierea familiei i ersoanelor handica ate
Psihosociologia familiei
Psihopedagogia polihandicapului
Psihoterapie
C. Discipline complementare
.

p i nale
Lim i străine (aplicații în domeniu / specializare)
duca ie fi ică

C2. Facultative

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:
Î V
Â

Titlul obținut:
Licențiat în științe ale educației
Denumire calificare: Pedagogia în ățăm ntului rimar și preșcolar
Cod calificare:
L40803007030

I. Competențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
Competențe profesionale:







Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale entru în ățăm ntul rimar și
preșcolar.
Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educati din în ățăm ntul rimar și
preșcolar
aluarea roceselor de în ățare, a rezultatelor și a rogresului înregistrat de reșcolari /
școlari mici
Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a rocesului de în ățăm nt și
a activităților de în ățare/integrare socială s ecifice rstei gru ului țintă
Consilierea, orientarea și asistarea psiho- edagogică a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaționale (preșcolari/ școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați etc.)
Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră

Competențe transversale:




Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite.
Cooperarea eficientă în echi e de lucru rofesionale interdisci linare s ecifice desfășurării
proiectelor și programelor din domeniul științelor educației
Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de în ățare pe tot parcursul vieții în edere formării
și dezvoltării profesionale continue
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Ocupații posibile conform COR:
sistent de cercetare în edagogie - 235102; Consilier școlar - 235903; Consilier în ățăm nt 235103; Expert în ățăm nt - 235104; Inspector școlar - 235105; Mentor - 235902; Profesor pentru
în ățăm ntul preșcolar - 3
Profesor entru în ățăm ntul rimar - 234101; Referent de
s ecialitate în ățăm nt - 235106;
Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR:
Profesor itinerant entru în ățăm ntul rimar și preșcolar Profesor de s ri in entru în ățăm ntul
primar și preșcolar Profesor documentarist Profesor entru în ățăm ntul rimar în școlile speciale,
Profesor metodist al CCD, Director / manager al instituțiilor de învățăm nt reuni ersitar Consultant
pentru programe de educație timpurie.

II . Standarde specifice
A. Conținutul procesului de învățământ
1. Durata studiilor: - 3 ani, 180 credite
- număr ore pe săptăm nă: 24 – 28.
Planul de în ățăm nt cu rinde:
- discipline obligatorii: 70 - 80%;
- discipline opționale: 20 - 30 %;
- discipline facultative.
3 Planul de în ățăm nt este alcătuit din următoarele categorii de discipline:
- discipline fundamentale 25 - 30%;
- discipline de pregătire în domeniu și în s ecialitate:
- 65%;
- discipline complementare: 5 - 10%.
4. La toate profilurile figurează cel puțin o disciplină de informatică (aplicații în
domeniu / specializare).
5. La toate profilurile figurează cel puțin o limbă străină oficială în U
domeniu / specializare).

(aplicații în

6. La toate profilurile figurează o disciplină de inițiere în metodologia cercetării
științifice.
7. Disciplina Practica edagogică este normată în statul de funcții ca disciplină de
sine stătătoare.
8. Practica edagogică se realizează pe parcursul fiecărui an de studiu în fiecare
semestru și reprezintă minimum 15% din toate orele programului de studii.
9. Practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic de
pedagogie sau de didactica specialității, pe baza unor convenții de practică și
potrivit unor programe proprii care includ: finalități, tipuri de activități, documentele
completate de studenți, modalități și criterii de evaluare.
10. Lucrările de licență respectă standardele academice: temă de cercetare
relevantă pentru domeniu, acuratețe în redactare as ecte teoretice definitorii
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ipoteze de lucru și instrumente de cercetare, utilizarea corectă a aparatului critic,
bibliografia adecvată temei și domeniului.
Coordonarea lucrărilor de licență se asigură numai de cadre didactice
titulari ate în în ățăm ntul su erior
12. Lista disciplinelor opționale și facultative poate fi extinsă cu alte discipline din
domeniul științific, la propunerea departamentului de specialitate și cu aprobarea
instituției de în ățăm nt organi atoare

B. Personalul didactic
1. Conducătorii lucrărilor de licență / disertație au gradul didactic de profesor,
conferențiar sau lector universitar.
2. Comisiile de examinare la finalizarea studiilor (licență) includ numai specialiști
din profilul probelor de examen, iar președintele comisiei este profesor sau
conferențiar.
C. Cercetarea științifică
1. Tematica cercetării vizează prioritar domeniul științific al programului de studii
și specializarea conferită prin diplomă.

D. Resurse materiale
1. Prin orar, biblioteca asigură accesul studenților minimum 40 ore/săptăm nă.
2. Programul de studii este prezentat pe site-ul instituției de în ățăm nt su erior
3. Instituția dispune de laboratoare proprii a căror dotare respectă standardele
specificate la fiecare program.
4. Laboratoare de specialitate:
4.1.

B

T

E

F

M T

Ã

e ea de calculatoare cu echi amente cores un ătoare de hard și soft
(minimum calculator la studen i)
m rimantă.
4.2. LABORATOR DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ
1. Sistem video; 2. Copiator; 3. Videoproiector; 4. Seturi de materiale
demonstrative (studii de caz, lecții înregistrate ma e tematice roiecte de
lecții, manuale și didactici de specialitate etc.) ; 5. Seturi de teste (de
personalitate de a titudini de interese ș.a.).
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III. Discipline de învățământ
A. Discipline fundamentale
A1. Obligatorii:
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Teoria i metodologia curriculumului
Teoria i metodologia instruirii
Teoria i metodologia e aluării
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Tehnologii de informare și comunicare (a lica ii în domeniu / specializare)
Psihologia ersonalită ii
etodologia cercetării edagogice
B. Discipline de specialitate
B1. Obligatorii
Psihologia dezvoltării
Psihologia educa iei
Psihopedagogia copiilor cu cerințe educaționale speciale / ducația
inclu i ă a ele ilor cu cerințe educaționale speciale
Istoria pedagogiei
ducație timpurie
Management educațional (organizație școlară, clasă de elevi)
Practică edagogică – în ă ăm nt rimar
Practică edagogică – în ă ăm nt re colar
Psihopedagogia jocului
Lim a rom nă
Literatura rom nă
Literatura pentru copii
idactica lim ii i literaturii rom ne - în ățăm nt rimar
Didactica domeniului Limbă și comunicare (în ățăm nt reșcolar)
Matematica - în ățăm nt rimar și preșcolar
Didactica domeniului Științe (în ățăm nt reșcolar)
idactica matematicii în în ățăm ntul rimar
storia i didactica redării istoriei
eografie i didactica predării geografiei
duca ie mu icală i didactica educației muzicale (în ățăm nt reșcolar și
primar)
idactica educa iei fi ice și psihomotorii (în ățăm nt reșcolar și rimar)
Didactica domeniului Om și societate (în ățăm nt reșcolar și rimar)
duca ie lastică i didactica educației plastice (în ățăm nt reșcolar și
primar)
Didactica educației tehnologice
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B .

p i nale (sugestii):
Alternative educaționale
Pedagogie com arată
sisten a i rotec ia drepturilor copilului
Sociologia educa iei
Proiectarea și implementarea proiectelor educaționale
tică i deontologie edagogică
Psihosociologia familiei
Didactica activităților extracurriculare

C. Discipline complementare
.

p i nale
Lim i străine (aplicații în domeniu / specializare)
duca ie fi ică

C2. Facultative

PROGRAMUL DE FORMARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE
PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

Domeniul științific: Științe ale Educației
Diploma/acte de studii:
 Formarea inițială pentru cariera didactică presupune absolvirea programului de
formare psihopedagogică de nivel I și II realizată prin departamentele de
specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul instituțiilor de învățământ
superior și se finalizează cu obținerea certificatului de absolvire,
corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit.
 Formarea continuă pentru cariera didactică realizată prin programe de perfecționare și
examene pentru obținerea gradelor didactice se finalizează cu certificate
reglementate prin metodologii specifice.

Competențe profesionale (formare inițială):
roiectarea activită ii didactice
Cond cerea i monitori area proce l i de învă are
3. Evaluarea activită ilor ed ca ionale
4. Utilizarea tehnologiilor digitale
C noa terea con ilierea i tratarea di eren iată a elevilor
6. Managementul clasei de elevi
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ompeten e transversale :
1 e voltarea in tit ională a colii i a parteneriat l i coală-comunitate
2 anagement l carierei i de voltare per onală
3 Cercetare ed ca ională aplicativă

Standarde specifice (conform O.M. 5745/2012, cu modificările și completările ulterioare)
I. Misiune și biecti e
1. Programul de certificare a com etențelor entru rofesia didactică i ea ă
de oltarea com etențelor rofesionale siho edagogice didactice digitale
manageriale și de cercetare necesare exercitării funcțiilor didactice în
în ățăm nt
2. Pregătirea siho edagogică și didactică se reali ea ă în conformitate cu
lanurile de în ă ăm nt sta ilite la ni el național de inisterul ducației și
Cercetării Științifice rin ordin de ministru și este structurată e două ni eluri :
a) Nivelul I (30 credite) efectuat, de regulă e arcursul ciclului universitar de licen ă
) i elul (3 credite) efectuat du ă o inerea di lomei de licen ă i anterior sus inerii
examenului de definiti are în în ățăm nt
i elul
oate fi urmat at t de studen ii care se înscriu la studiile de masterat c t i de
a sol en ii care du ă o inerea di lomei de licen ă nu- i continuă studiile la master

2. Programul de studii este elaborat pe baza standardelor profesionale pentru
funcțiile didactice
3

escrierea calificării asigurate rin rogramul de certificare a com etențelor
entru rofesia didactică se reali ea ă otri it etodologiei Cadrului ațional
al Calificărilor din n ățăm ntul Su erior
. tructură instituți nală

1. nstituția de în ățăm nt su erior este acreditată Programul de formare
siho edagogică în ederea certificării com eten elor
entru
rofesia
didactică se reali ea ă numai în uni ersități acreditate, prin departamente de
specialitate cu profil psihopedagogic.
2.

isiunea asumată de instituția de în ățăm nt su erior rin Carta uni ersitară
i ea ă și formarea inițială și continuă a personalului didactic.

3.

etodologia ro rie de organi are a rogramelor de formare siho edagogică
în ederea certificării com eten elor entru rofesia didactică este a ro ată
de către senatul uni ersitar i este u licată e agina we a institu iei de
în ă ăm nt su erior.

4. n instituția de în ățăm nt su erior există un de artament de s ecialitate cu
rofil siho edagogic (în continuare
PP ) acreditat entru furni area și
gestionarea rogramelor de de oltare a com etențelor rofesionale ale
cadrelor didactice din în ățăm ntul reuni ersitar și su erior
tri uțiile
acestui departament sunt:
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roiectea ă și organi ea ă acti ități didactice și de cercetare fundamentală și
a licati ă ri ind formarea inițială și continuă a ersonalului didactic;
roiectea ă organi ea ă și coordonea ă masteratele didactice în domeniile în care
instituția de în ățăm nt su erior are rograme de studii acreditate
organi ea ă rograme ostuni ersitare de con ersie rofesională de formare
continuă și e oluție în cariera didactică
organi ea ă alte rograme de educa ie a adul ilor la solicitarea ersoanelor /
institu iilor interesate
cola orea ă cu cadre didactice din în ățăm ntul reuni ersitar entru organi area
acti ităților și a stagiilor de ractică rofesional-didactică
regătește organi ea ă i desfă oară examenele de o inere a gradelor didactice
entru s eciali ările care i-au fost arondate de inisterul duca iei i Cercetării
Științifice
asigură consiliere siho edagogică i metodică ri ind de oltarea rofesională
e olu ia în cariera didactică i acti ită ile de mentorat din coli
sus ine de oltarea rofesional - tiin ifică a ersonalului didactic din uni ersitate

III. Calitatea programului de formare
1.

Programul de formare siho edagogică este organizat exclusiv prin forma
în ă ăm nt cu frec en ă în sistemul creditelor de studiu transfera ile

2.

nstitu iile de în ă ăm nt su erior acreditate ot organi a rograme de
formare siho edagogică at t e arcursul studiilor uni ersitare, c t i în
regim ostuni ersitar în condi iile sta ilite rin etodologia ro rie.

3.

Programul de formare
siho edagogică inițială de 3
de credite
cores un ător i elului este oferit studen ilor în mod e alonat, pe parcursul
studiilor de licen ă.

4.

Planul de în ă ăm nt (3 credite ni el ) sta ilit la ni el na ional este integrat
în lanul de în ă ăm nt al s eciali ării/ facultă ii de la care ro in studenții
care doresc o carieră didactică

5.

Participarea studen ilor la i elul
de regătire pentru cariera didactică
otri it legisla iei în igoare se reali ea ă în regimul acti ită ilor didactice
o ionale sau facultative,

6.

Uni ersitatea a lică o olitică trans arentă a recrutării și admiterii studenților
la programul de formare siho edagogică și nu a lică nici un fel de criterii
discriminatorii.

7.

dmiterea studenților la i elul al rogramului de formare siho edagogică
se face e a a sus inerii unui inter iu care are în edere com etențele de
comunicare digitale și de relaționare necesare parcurgerii cu succes a unui
rogram de formare didactică

8.

re turile i o liga iile studentului înscris la i elul al rogramului de studii
siho edagogice recum i ra orturile acestuia cu uni ersitatea se sta ilesc
rin ct adițional la Contractul de școlari are încheiat cu uni ersitatea otri it
metodologiei proprii.

9.

n ca ul a sol en ilor rogramelor de licență înscrierea la rogramul de studii
siho edagogice se face e a a di lomei de licen ă sau echi alentă.
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Drepturile
i o liga iile licențiaților înscriși la
rogramul de studii
psihopedagogice, recum i ra orturile acestora cu universitatea se stabilesc
printr-un Contract de școlari are încheiat cu uni ersitatea.
10.

Programele de formare siho edagogică ot fi organi ate în regim de
finan are de la ugetul de stat sau în regim cu taxă.

11.

sol en ii studiilor uni ersitare de licen ă ot urma rogramul de formare
siho edagogică numai în regim cu taxă. Cuantumul taxei se sta ilește de
către senatul uni ersității

12.

Programul de studii psihopedagogice Nivel II, se desfă oară conform lanului
de în ă ăm nt stabilit prin
CȘ Acest program poate fi urmat doar de
a sol en ii studiilor universitare de licență care au o inut certificarea pentru
Nivelul I (pe parcursul sau du ă finali area studiilor uni ersitare de licen ă).

13.

Programul de formare siho edagogică se finali ea ă cu examen de
absolvire, care constă în susținerea unui ortofoliu didactic, re ă ut cu 5
credite (peste cele 30) pentru fiecare nivel de certificare.

14.

Certificatele de a sol ire a rogramelor de formare siho edagogică, Nivel I,
respectiv, Nivel II, sunt eli erate conform regimului actelor de studii Fiecare
certificat are ca anexă foaia matricolă în lim a rom nă lim a maternă i în
limba engle ă con in nd situa ia colară a a sol entului.

15.

Certificatul de a sol ire a rogramului de formare siho edagogică - i el se
eli erea ă numai a sol en ilor rogramului de formare siho edagogică care
au o inut di loma de licen ă n ca ul ne romo ării tuturor disci linelor de
regătire siho edagogică se eli erea ă la cerere o ade erin ă, care va
specifica disciplinele promovate.

16.

n ederea reali ării regătirii ractice instituția de în ățăm nt încheie
acorduri-cadru cu inspectoratele școlare în condiții sta ilite rin
CȘ. Pe
baza acestor acorduri-cadru unitățile/instituțiile de în ățăm nt încheie
contracte de colaborare cu durata de 1 ani școlari cu unitățile de
în ățăm nt din rețeaua de ractică edagogică entru sta ilirea condițiilor de
organi are și desfășurare a stagiilor ractice

17.

Practica edagogică se oate derula și su forma unei erioade de stagiu în
străinătate în cadrul unui rogram al Uniunii uro ene - com onenta dedicată
formării inițiale a rofesorilor - perioadă certificată rin documentul uro ass
Mobilitate.

18.

isci linele idactica s ecialită ii i Practica edagogică sunt
a sol irea disci linelor Psihologie educa ională i Pedagogie

19.

e ultatele o ținute de studenți e arcursul regătirii sunt înregistrate în
conformitate cu legisla ia a lica ilă
inisterului
duca iei și Cercetării
Științifice în domeniu e formulare omologate în acest sens (cataloage
centralizatoare, registre matricole, foi matricole).

20.

e ultatele o inute de studenti la disciplinele Nivelului I, pe parcursul studiilor
de licență sunt atestate rin Su limentul la di loma de licență
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recedate de

.

ercetare științifică
1.

PP are un lan de cercetare ro riu a cărui tematică i ea ă cercetări
fundamentale și a licati e orientate s re asigurarea calității rocesului de
în ățăm nt rofesionali area și e oluția în carieră a ersonalului didactic de
conducere îndrumare și control din în ățăm nt

2. Personalul didactic și de cercetare este im licat în roiecte de cercetare
naționale și internaționale și în contracte instituționale cu mediul educațional și
socio-economic.
3.

e ultatele cercetării științifice ro rii structurii de în ățăm nt su use e aluării
sunt alorificate rin lucrări științifice u licate

4. nstituția organi ea ă eriodic cu cadrele didactice, studenții și a sol enții
sesiuni științifice sim o ioane conferințe naționale/internaționale mese
rotunde cu im act educațional do edit iar comunicările sunt u licate în
re iste științifice cotate S S
SS sau în volume / reviste dedicate
acti ității organi ate

V. Resurse umane
1. n Statul de funcții al rogramului de studii, posturile didactice de predare sunt
constituite conform normelor legale și sunt aco erite de cadre didactice
anga ate în în ățăm ntul su erior otri it legii a nd titlul științific de doctor în
domeniul disciplinelor din postul ocupat.
2. Cel uțin 7 % dintre osturile didactice sunt aco erite de cadre didactice
titulari ate în în ățăm ntul su erior anga ate cu norma de a ă în
umiversitate dintre acestea cel uțin 5% sunt profesori și conferențiari
universitari.
3.

umărul de cadre didactice cu normă întreagă este mai mare de
numărul total de osturi didactice constituite conform legii

% din

4. Personalulul didactic care aco eră disci linele de în ățăm nt este format din
s eciali ti în: edagogie
siho edagogie s ecială
sihologie didactici
s eciale i alte s eciali ări corelate cu misiunea rogramului
a). Titularii disci linelor siho edagogice au s ecialitatea i titlul tiin ific
de doctor în Pedagogie/ tiin e ale duca iei res ecti în Psihologie
b). Titularii disci linelor idactica s ecialită ii i idactica ariei curriculare au
una dintre s ecialită ile din domeniul de regătire al studen ilor i sunt
doctori în s ecialitate sau în tiin ele educa iei
c). Disciplina Practica edagogică oate fi aco erită i de ersonal didactic
asociat care are gradul didactic în s eciali area / s eciali ările
respective și a a sol it acti itățile de mentorat organi ate de PP
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5. Cadrele didactice cu gradul de rofesor uni ersitar s eciali ti de înaltă clasă
într-un anumit domeniu care au de ă it rsta de ensionare nu aco eră mai
mult de
% din numărul total de posturi din statul de func iuni

VI. Resurse materiale
1.

a a materială a PP tre uie să cores undă standardelor care asigură
desfă urarea unui roces de în ă ăm nt de calitate

2. DPPD dis une de ca inet de acti itate didactică/centru de documentare
siho edagogică și didactică
3. nstituția de în ățăm nt su erior face do ada că dis une de i liotecă
informati ată are acces la a e internaționale de informare este dotată cu
sală de lectură și fond de carte ro riu cores un ător disci linelor re ă ute
în lanurile de în ățăm nt
4. Fondul de carte ro riu din literatura de s ecialitate rom nă și străină există
într-un număr de exem lare suficient entru a aco eri integral disci linele din
lanul de în ățăm nt cel uțin 5 % re re ent nd titluri de carte sau cursuri
de s ecialitate entru domeniile științe ale educației sihologie didactici
s eciale management educațional legislație școlară standarde și
metodologii naționale ri ind cariera didactică și documente curriculare
a ărute în ultimii 10 ani.
. Manage entul calității
1.

PP res ectă Codul eticii i integrită ii academice ado tat de senat
dis une de ractici i mecanisme clare entru a licarea codului

i

2. Programul de regătire siho edagogică inițială a ersonalului didactic i e ă
formarea com etențelor rofesionale definitorii entru asigurarea unui roces
educati calitati su erior care răs unde ne oilor s ecifice ale în ățăm ntului
rom nesc ale comunității școlare res ecti e și în acord cu cerințele
în ățăm ntului din om nia și din s ațiul euro ean
3.

la orararea fișelor disci linelor entru formarea ini ială a ersonalului
didactic anga ea ă considerarea i coro orarea mai multor determinări:
rolurile i com eten ele s ecifice rofesiei didactice de oltările din domeniul
tiin elor educa iei i al tiin elor conexe metodologia de formare rofesională
entru cariera didactică sta ilită rin documentele
C S ne oile de e
ia a muncii

4. Conducerea de artamentului este asigurată de către un Consiliu aflat în
subordinea Senatului uni ersitar și de către un director
rofesor sau
conferențiar uni ersitar cu norma de a ă la PP
5.

xistă structura informațională necesară entru informarea otențialilor
eneficiari iitori studenti în chestiuni legate de facilitățile de în ățare
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structura și erformanța ersonalului didactic
arteneriatele cu mediul
educațional inclusi sistem de comunicare/monitori are a a sol enților
6.

PP dis une de mecanisme entru anali a colegială anuală a acti ită ii
educa ionale i entru anali a schim ărilor care se roduc în rofilurile
calificării didactice i în im actul acestora asu ra organi ării rogramului de
studii.

7.

PP a lică rocedurile de asigurarea calității și de audit intern sta ilite la
ni el instituțional și asigură urmarirea eficienței rocedurilor și strategiilor de
asigurare a calității Anual, se face public raportul de e aluare a calității
programului de studii.

8.

ela ia dintre student i rofesor este una de arteneriat în care fiecare î i
asumă res onsa ilitatea atingerii re ultatelor în ă ării
e ultatele în ă ării
sunt ex licate i discutate cu studen ii din ers ecti a rele an ei acestora
pentru dezvoltarea lor.

9. Fiecare cadru didactic i cercetător are anual cel
reali are didactică sau tiin ifică

u in o

u lica ie sau o

10. Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru
fiecare disci lină conforme cu programul de studii caracteristicile studen ilor
forma de în ă ăm nt i criteriile de calitate redefinite
11. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail agină
ersonală de we entru tematică i liografie resurse în format electronic i
dialog cu studen ii) i materiale auxiliare de la ta lă la fli chart i
videoproiector.
12. xistă un regulament ri ind examinarea i notarea studen ilor care este
a licat în mod riguros i consec ent de către titularii de cursuri i studen i La
examinare artici ă e l ngă titularul cursului cel u in încă un alt cadru
didactic de specialitate.
13. Fiecare curs este astfel proiectat înc t să îm ine redarea în ă area i
examinarea Procedeele de examinare i e aluare a studen ilor sunt centrate
e re ultatele în ă ării i anun ate studen ilor din tim i în detaliu
14. Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru
fiecare curs, conforme cu programul de studii caracteristicile studen ilor
forma de în ă ăm nt i criteriile de calitate redefinite
15. in orarul facultă ii
entru rogramul de studii su us e aluării re ultă
osi ilitatea desfă urării normale a rocesului de în ă ăm nt în condi iile
legii.
16. ai mult de 5 % dintre studen i a recia ă
o iti
mediul de
în ă are/de oltare oferit de către uni ersitate i ro riul lor traseu de
în ă are
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17.

aluarea colegială este organi ată eriodic fiind a ată e criterii generale
i e referin e colegiale

18. xistă un formular de e aluare de
a ro at de Senat care se a lică
instruire i ale cărui re ultate
directorului decanului rectorului i

către studen i a tuturor cadrelor didactice
o ional du ă fiecare ciclu semestrial de
sunt confiden iale fiind accesibil doar
ersoanei e aluate

19. Cadrul didactic se autoe aluea ă i este e aluat anual de către directorul de
departament.
20. PP

asigură de ser icii de consiliere în domeniul carierei didactice

21. DPPD are un sistem informatic care facilitea ă colectarea
anali a datelor i informa iilor rele ante entru e aluarea
institu ională a calită ii

relucrarea i
i asigurarea

22. PP oferă informa ii i date cantitati e i/sau calitati e actuale i corecte
despre programele de studii certificatele eli erate ersonalul didactic i de
cercetare facilită ile oferite studen ilor i des re orice alte as ecte de interes
entru u lic în general i entru studen i în s ecial

ALTE DOMENII:
PROGRAME DE STUDII DE LIC Ț a căror denumire și misiune vizează
explicit pregătirea profesorilor pentru învățământul secundar

 Pedagogie muzicală
 Pedagogia artelor plastice și decorative
 Teologie didactică (ortodoxã greco-catolicã romano-catolicã

reformată

rotestantã

baptistã etc )

DISCIPLINE OBLIGATORII (minimum 30 credite):
A. Discipline fundamentale:
- Psihologia educației
B. Discipline de specialitate:
Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului)
Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii, Teoria și practica evaluării)
Didactica specialității
Practica edagogică
C. Discipline complementare:
Managementul clasei de elevi
Instruire asistată de calculator
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PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:
MASTER DIDACTIC

Titlul obținut:

aster în Științe ale ducației

Denumire calificare: Master didactic

I. Misiune și biecti e
1.

isiunea de în ățăm nt și de cercetare asumată de programul de master
didactic vizează creșterea performanței individuale a personalului didactic și a
organizațiilor școlare în care acesta funcționează în ederea ocu ării
funcțiilor didactice din în ățăm nt și a evoluției în cariera didactică prin
pregătire avansată psiho edagogică, didactică și în s ecialitate

2. Programul de studii al masterului didactic este elaborat pe baza standardelor
profesionale pentru funcțiile didactice.
3. Conținutul programului de master didactic asigură competențele profesionale
psihopedagogice, didactice, de specialitate, digitale, manageriale și de
cercetare necesare exercitării funcțiilor didactice în în ățăm nt
4. Descrierea calificării asigurate prin programul de master didactic se realizează
potrivit Metodologiei Cadrului Național al Calificărilor din nvățăm ntul
Superior.

II. Structură instituțională
1. Instituția de în ățăm nt su erior este acreditată; formarea pentru ocuparea
funcțiilor didactice din în ățăm nt se reali ea ă numai în cadrul instituțiilor de
în ățăm nt su erior acreditate
3. Misiunea asumată de instituția de învățăm nt su erior rin Carta
universitară vizează și formarea inițială și continuă a personalului didactic.
n instituția de în ățăm nt su erior există un departament de specialitate
cu
rofil
siho edagogic acreditat
entru furni area și gestionarea
programelor de dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor
didactice din în ățăm ntul reuni ersitar și superior. Atribuțiile acestuia sunt:
 proiectează și organizează activități didactice și de cercetare ri ind
formarea inițială și continuă a personalului didactic;
 proiectează, organizează și coordonează masteratele didactice în
domeniile în care instituția de în ățăm nt su erior are rograme
acreditate;
 organizează programe postuniversitare de conversie profesională, de
formare continuă și evoluție în cariera didactică;
 colaborează cu cadre didactice din în ățăm ntul reuni ersitar entru
organizarea activităților și a stagiilor de practică profesional-didactică.
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III. Calitatea programului de formare
1. Programul de studii universitare de master didactic se organizează exclusiv la
forma în ățăm nt cu frec ență.
2. Programul de studii universitare de master didactic are durata de 2 ani și este
prevăzut cu 120 de credite transferabile.
3. Universitatea aplică o politică transparentă a recrutării și admiterii studenților,
anunțată public cu cel puțin luni înainte de a licare dmiterea se a ea ă
exclusiv pe competențele academice ale candidatului și nu aplică nici un fel de
criterii discriminatorii.
4. La concursul de admitere la masterul didactic se ot înscrie numai a sol enții
cu diplomă de licență sau echivalentă.
5. Admiterea la programul de masterat didactic se realizează prin concurs care
constă în
ro e ro a orală (inter iu) și robă practică la calculator, care au
în edere com etențele didactice de comunicare digitale și de relaționare
necesare parcurgerii cu succes a unui program de formare didactică.
6. Finalizarea studiilor universitare de master didactic se realizează prin examen
de disertație, prevăzut cu 10 credite (peste cele 120).
7. Absolvenților masterului didactic li se eliberează di lome de master în
domeniul Științe ale ducației însoțită de Suplimentul la diploma de master.
8.

n ederea reali ării pregătirii practice din cadrul masterului didactic instituția
de în ățăm nt încheie acorduri-cadru cu inspectoratele școlare în condiții
stabilite prin OMECS.

9. Pe baza acestor acorduri-cadru, unitățile / instituțiile de în ățăm nt care
organizează masterat didactic încheie contracte de cola orare cu durata de
- 4 ani școlari cu unitățile de în ățăm nt din rețeaua de practica edagogică
pentru stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a stagiilor practice.
10. Instituția de în ățăm nt care asigură programul de master didactic poate
realiza parteneriate cu instituții ofertante de ser icii în domeniu - centre de
consiliere, cluburi și palate ale copiilor, centre logopedice și organizații
nonguvernamentale.
11. Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma
unei erioade de stagiu în străinătate în cadrul unui rogram al Uniunii
Europene - componenta dedicată formării inițiale a profesorilor - perioadă
certificată prin documentul Europass Mobilitate.
12. Lista disci linelor este însoțită de calculul efortului studenților necesar
promovării (ex rimat în ore și în CTS) recum și de re ultatele în ățării.
13. Procesul de evaluare al studenților este parte integrantă a procesului
educațional, fiind astfel roiectat înc t să demonstreze calitatea rezultatelor
în ățării.
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14. Raportul cursuri - activități aplicative este 1 – 1, cu o marjă de +20%.
15. Se asigură succesiunea logică și coerența pe orizontală și pe verticală a
disci linelor din lanul de în ățăm nt
16. Volumul de acti ită i didactice directe tre uie să fie de minimum 14 ore pe
să tăm nă un semestru a nd
să tăm ni estul de tim
nă la ni elul
de
ore / să tăm nă re re intă olumul de tim necesar regătirii
indi iduale de oltării ca acită ilor de cercetare tiin ifică i acti ită ii de
cercetare ro riu- ise a cursan ilor.
17. Ponderea diferitelor categorii de disci line în lanul de în ățăm nt este
prezentată în ta elul următor:

Nr.crt. Categoria disciplinelor

Pondere
%

Credite

I

80 - 90%
20 – 10%

95 – 110
10 - 25
10 (neincluse

Discipline obligatorii
Discipline optionale
Discipline facultative

Pregătire de specialitate:

40 - 50%

II
1. Discipline de cunoaștere avansată în
specialitate
2. Didactica specialității ariei curriculare și T C
3. Practica edagogică I: specialitate
III

15 - 25 %

în cele

)

50 - 60
ECTS

10 - 20 %
5 - 10 %

Pregătire psihopedag gică, managerială 50 - 60%
60 -70
și cercetare educațională:
ECTS

IV

1. Discipline psihopedagogice de sinteză
2. Discipline aplicative: proiectare și evaluare
programe educaționale, management
educațional, cercetare- acțiune, softuri
educaționale etc.
3. Practica edagogică II:
- managerială și de consiliere educațională
- de elaborare auxiliare curriculare
- de cercetare educațională în relație cu
lucrarea de disertație
Practica pedag gică I + II

15 - 25%
15 - 20%

14 - 20 %

20-25%
(din care 5%
ractica în
relație cu
disertația)

Susținerea disertației
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20 ECTS

10 ECTS

.

enu irea disciplinel r de în ăță ânt:

21.1. Discipline obligatorii:
a) Pregătire psihopedag gică, managerială și cercetare
educațională
- Fundamentele pedagogiei
- Legislatie si politici educationale
- Calitatea și managementul calității în educație
- Leadership și comunicare
- Psihologia educației
- Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
- Teoria și metodologia curriculumului
- Teoria și metodologia instruirii
- Teoria și practica evaluării
- Proiectare și evaluare programe educaționale
- Management educațional
- Metodologia cercetării pedagogice
- Practica pedagogică (II): managerială, de consiliere, de elaborare de
documente curriculare și de cercetare educațională în relație cu lucrarea de
disertație

b) Pregătire de specialitate, didactica specialității și T

:

- Specialitate I - dezvoltări recente
- Specialitate II - aprofundare
- Specialitate III - Baze de date (corelate domeniului)
- Didactica specialității și ariei curriculare
- Proiecte și cercetări ino atoare în didactica s ecialității
- Instruire asistată de calculator
- Practică pedagogică (I) - specialitate
21.2. Discipline opționale și facultative (sugestii):
- Management de proiect
- Consiliere educațională
- ultimedia în rocesul de în ățăm nt
- Tehnologia lended learning
- Pagini WEB
- Rețele și parteneriate educaționale
- Didactici speciale (pedagogii alternative)

IV. ercetare științifică
1. Departamentul care coordonează programele de master didactic are un plan
de cercetare a cărui tematică vizează cercetări fundamentale și aplicative
orientate spre asigurarea calității rocesului de în ățăm nt rofesionali area și
evoluția în carieră a ersonalului didactic și de conducere îndrumare și control
din în ățăm nt
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2. Personalul didactic și de cercetare este implicat în granturi de cercetare
naționale și internaționale și în contracte instituționale cu mediul educațional și
socio-economic.
3. Rezultatele cercetării științifice ro rii structurii de în ățăm nt su use e aluării
sunt valorificate prin lucrări științifice publicate.
4. Instituția organizează periodic cu cadrele didactice, cercetătorii, studenții și
absolvenții sesiuni științifice, simpozioane, conferințe naționale / internaționale,
mese rotunde cu impact educațional dovedit, iar comunicările sunt publicate în
buletine științifice cotate S
SS sau în olume / reviste dedicate activității
organizate.
5. Lucrarea de disertație trebuie să aibă o componentă care prezintă rezultate ale
cercetării fiind încura ată implicarea studenților în roiecte de cercetare și
prezentarea rezultatelor la manifestări științifice.

V. Resurse umane
1. n Statul de funcții al programului de studii de masterat didactic posturile
didactice de redare sunt constituite conform normelor legale și sunt aco erite de
cadre didactice anga ate în în ățăm ntul su erior otri it legii a nd gradul de
profesor universitar, conferențiar universitar sau lector / șef de lucrări, cu titlul
științific de doctor în domeniul disci linelor din ostul ocu at
2. Cel puțin 70% dintre cadrele didactice sunt titulare ale universității, angajate cu
norma de bază. Dintre acestia, cel puțin 5% sunt rofesori uni ersitari și
conferențiari universitari.
3. Activitățile didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte, practică
edagogică etc. pot fi acoperite și de alte cadre didactice cu titlul științific de
doctor în s ecialitatea disci linelor aflate în ostul didactic e care îl ocu ă.
Prioritate în aco erirea osturilor didactice au conducătorii de doctorat.

VI. Resurse materiale
1. Instituția de în ățăm nt su erior dis une de la oratoare ro rii în domeniul Științe
ale educației și al s ecialității vizate de masterul didactic supus evaluării. Dotarea
laboratoarelor corespunde exigențelor temelor de cercetare abordate.
2. Există la orator multimedia și centru de documentare
didactică.

siho edagogică și

3. Instituția de în ățăm nt su erior face do ada că: dispune de bibliotecă
informatizată, are acces la baze internaționale de informare, este dotată cu sală de
lectură și fond de carte propriu, corespunzător disciplinelor prevă ute în lanurile de
în ățăm nt
4. Fondul de carte ro riu din literatura de s ecialitate rom nă și străină există întrun număr de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planul de
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în ățăm nt cel uțin 5 % re re ent nd titluri de carte sau cursuri de s ecialitate
pentru domeniul Științe ale ducației și didacticilor s eciale a ărute în ultimii
ani
în edituri recunoscute
5. Bibliotecile instituției de în ățăm nt asigură un număr suficient de abonamente la
publicații și eriodice rom nești și străine, corespunzător misiunii asumate. Se va
evidenția existența colecțiilor de specialitate și anul inițierii colecției.

VII. Managementul calității
1. Programul de master didactic vizeză formarea competențelor profesionale
definitorii pentru asigurarea unui proces educativ calitativ superior, care răspunde
ne oilor s ecifice ale în ățăm ntului rom nesc ale comunității școlare respective și
în acord cu cerințele pieței muncii din om nia și din spațiul european.
2. Conducerea departamentului / structurii instituționale este asigurată de către un
Consiliu aflat în su ordinea Senatului uni ersitar și de către un director.
3. Există structura informațională necesară pentru informarea potențialilor beneficiari,
iitori studenti în chestiuni legate de facilitățile de în ățare structura și erformanța
personalului didactic, parteneriatele cu mediul educațional, inclusiv sistem de
monitorizare a absolvenților.
4. Planul de cercetare științifică ro riu domeniului este inclus în lanul strategic al
facultății și res ecti în cel al instituției.
5. Un cadru didactic coordonează maximum 8 lucrări de disertație.
6. Lucrarea de disertație respectă standardele academice: temă de cercetare
relevant pentru domeniu, acuratețe în redactare aspecte teoretice definitorii, ipoteze
de lucru și instrumente de cercetare, utilizarea corectă a aparatului critic, bibliografia
adecvată temei și domeniului
7. Se aplică procedurile de asigurarea calității și de audit intern sta ilite la ni el
instituțional și se asigură urmarirea eficienței rocedurilor și strategiilor de asigurare
a calității. Anual, se face public raportul de evaluare a calității programului de studii.
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DOMENIUL: PSIHOLOGIE
PROGRAME DE STUDII DE LICENȚ :




PSIHOLOGIE
–
TERAPIE OCUPAȚIONAL

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ: PSIHOLOGIE
Titlu de absolvire:
Denumire calificare:
Cod calificare:

Licențiat în sihologie
Psihologie

L40802008010

I. Competențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
Competențe profesionale:







erarea cu conce te fundamentale în domeniul sihologiei
Proiectarea și reali area unui demers de cercetare în sihologie
Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor osi ile în sihologie
Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice
Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei

Competențe transversale:




Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea
profesiei
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echi ă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în ederea ada tării competențelor profesionale
la dinamica contextului social.

Ocupații specifice conform COR: Psiholog 3
Psiholog școlar 3
Psiholog în
s ecialitatea consiliere sihologică - 3
Psiholog în s ecialitatea sihologia a licată în ser icii 3
Psiholog în s ecialitatea sihologia muncii și organi ațională 3
Psiholog în
specialitatea psihologia transporturilor 3 5 Psiholog în s ecialitatea sihologie a licată în
domeniul securității naționale - 3 9 Psiholog în s ecialitatea sihologie clinică - 263401; Psiholog
în s ecialitatea sihologie educațională consiliere școlară și ocațională 3 7 Psiholog în
s ecialitatea sihologie udiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului 3
Psiholog în s ecialitatea siho edagogie s ecială - 263408; Psiholog în s ecialitatea

;

psihoterapie - 263403; Psihopedagog - 263412
sistent de cercetare în sihologie - 3
sistent de cercetare în siho edagogie s ecială 263418; Asistent universitar (dupa doctorat) - 3
Cercetator în sihologie - 263415; Cercetator în
siho edagogie s ecială – 263417; Consilier orientare privind cariera 3
Consilier în domeniul
adicțiilor - 35
ns ector de s ecialitate formare e aluare și selecție rofesională S ecialist
relații sociale - 243212.
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II . Standarde specifice
A. Conținutul procesului de învățământ
1. Durată studii:

- 3 ani,
- număr ore pe săptăm nă: 24 - 28;

Planul de în ățăm nt cu rinde:
- discipline obligatorii: 70 - 80%;
- discipline opționale: 20 - 30 %;
- discipline facultative.
3 Planul de în ățăm nt este alcătuit din următoarele categorii de discipline:
- discipline fundamentale 25 - 30%;
- discipline de pregătire în domeniu și în s ecialitate:
- 70%;
- discipline complementare: 5 - 10%,
4. La toate profilurile figurează cel puțin o disciplină de informatică aplicată.
5. La toate profilurile figurează cel puțin o limbă străină oficială în U
6. La toate profilurile figurează o disciplină de inițiere în metodologia cercetării
științifice.
7. Disciplina Practica edagogică este normată în statul de funcții ca disciplină de
sine stătătoare.
8. Stagiile de practică reprezintă minimum 10% din numărul total al orelor alocate
programului.
9. Practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic, pe
baza unor convenții de practică și potrivit unor programe proprii care includ:
finalități, tipuri de activități, documentele completate de studenți, modalități și
criterii de evaluare.
10. Lucrările de licență respectă standardele academice: temă de cercetare
relevantă pentru domeniu, acuratețe în redactare as ecte teoretice definitorii
ipoteze de lucru și instrumente de cercetare, utilizarea corectă a aparatului critic,
bibliografia adecvată temei și domeniului.
Coordonarea lucrărilor de licență se asigură numai de cadre didactice
titulari ate în în ățăm ntul su erior

B. Personalul didactic
1. Conducătorii lucrărilor de licență / disertație au gradul didactic de profesor,
conferențiar sau lector universitar.
2. Comisiile de examinare la finalizarea studiilor (licență) includ numai specialiști
din profilul probelor de examen, iar președintele comisiei este profesor sau
conferențiar.
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C. Cercetarea științifică
1. Tematica cercetării vizează prioritar domeniul ( rofilul) în care instituția
desfășoară activități de în ățăm nt
D. Resurse materiale
1. Prin orar, biblioteca asigură accesul studenților minimum 40 ore / să tăm nă.
2. Programul de studii este prezentat pe site-ul instituției de în ățăm nt su erior
3. Instituția dispune de laboratoare proprii a căror dotare respectă standardele
specificate la fiecare program.

.

iscipline de învățământ

A. Discipline fundamentale
Fundamentele sihologiei ( ntroducere în sihologie Psihologie generală)1
Fundamentele sihologiei ( ntroducere în sihologie )
Istoria psihologiei
Psihologia personalității
Psihologie experimentală și analiza datelor I (Metodologia cercetării psihologice I /
Metode și tehnici experimentale etc.)
6. Psihologie experimentală și analiza datelor II (Metodologia cercetării psihologice II,
Statistică aplicată în sihologie și prelucrarea informatizată a datelor etc.)
7. euro sihologie ( ntroducere în neuroștiințe)
8. Bazele teoretice ale evaluării psihologice
1.
2.
3.
4.
5.

B. Discipline de specialitate
B. 1. Obligatorii
1. Psihologia socială ( ntroducere în sihologia socială experimentală / Cogniție
socială)
2. Psihologia socială II (Dinamica grupului)
3. Psihologia rstelor (Psihologia de oltării I / Psihologia copilului etc.)
4. Psihologia rstelor (Psihologia de oltării II / Psihologia adolescentului și
adultului etc.)
5. Psihologie cognitivă
6. Genetica comportamentului uman
7. Testarea psihologică I (Evaluarea psihologică I, Psihodiagnosticul aptitudinilor și
inteligenței / Elemente de psihometrie etc.)
8. Testarea psihologică II (Evaluarea psihologică II, Psihodiagnosticul personalității)
9. Psihopatologie (Psihologie clinică și psihoterapii I / Psihologia sănătății /
1

Titlurile inserate în arante e re re intă denumiri alternati e osi ile entru disci linele ro use
Cerința minimală este ca disci lina ro usă să aco ere rin tematica ei /3 din temele rogramei analitice de
referință
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Psihosomatică etc.)
10. Psihotera ii ( ntroducere în sihotera ie / Psihologie clinică și psihoterapii II /
Modificări cognitiv-comportamentale / Psihoterapie experiențială etc.)
11. Psihologia educației (Psihologie școlară)
12. Consiliere psiho-educațională și a carierei / Consiliere vocațională / Consiliere
educațională și vocațională
13. Psihologia organizațională și managerială
14. Psihologia muncii
B.2. Opționale2 (recomandate în grad înalt)
1. Psihologie interculturală
2. Psihologie judiciară
3. Etnopsihologie
4. Psihologie politică
5. Psihologie militară
6. Psihologia creativității
7. Defectologie și logopedie (Logopedie)
8. Psihopedagogia deficienților mintali
9. Profile atipice de dezvoltare
10. Sociologie
11. Psihiatrie
12. Psihologia religiei
13. Psihologia familiei
14. Neuroștiințe cognitive și clinice
C. Discipline complementare
C1. a) Opționale (recomandate în grad înalt)
1. Limba străină (de circulație internațională)
2. Etică aplicată în sihologie
b) Opționale (recomandate, în funcție de context și s ecific)
1. nali a su erioară a datelor
2. Metodologia cercetării calitative
3. Epistemologie
4. Logică
5. Antro ologie culturală
6.
ilități academice
7. rice altă disci lină care rin com etențele rofesionale și trans ersale e care le
formea ă contri uie la generarea calificării de siholog (în limita a maximum % din
ansam lul lanului de în ățăm nt asumat de către rogramul de studii)

2

Disci linele o ționale se gru ea ă în pachete de 2-3 discipline din care studentul selectează
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C2. Facultative
Pentru studenții care o tea ă entru cariera didactică:

1. Pedagogie I ( ntroducere în Pedagogie Teoria curriculumului)
2. Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii Teoria și metodologia e aluării)
3. idactica s ecialității
4. Managementul clasei de elevi
5. nstruire asistată de calculator
6. Practica edagogică
LABORATOARE DE SPECIALITATE

A. LABORATORUL DE INFORMATICĂ
1. Rețea de calculatoare cu echipamente corespunzătoare de hard și soft: 1 calculator la 2
studenți (pentru o formație 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 greutății, iluzii perceptive (ex. serii de greutăți Klemm,
artrometru Kern, Muller-Lyer- greutate)
1.2. Instrumente pentru determinarea sensibilității kinestezice și de echilibru (ex.
Kinezimetru, stabilometru, artrometru Moede)
1.3. Instrumente pentru examinarea întregului cor (ex.. Kinematometre)
1.4. Probe pentru determinarea efortului muscular (ex.. Ergografe și dinamometre, probe
EMG)
2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL OLFACTITEI
2.1. Instrumente pentru determinarea sensibilității olfactive ( ex.. Olfactometru)
3. STUDIUL EXPERIMENTAL AL SENSIBILITĂȚII TACTILE ȘI CUTANATE
3.1. Instrumente pentru determinarea pragului spațial tactil ( ex.. Esteziometre).
3.2. Instrumente pentru determinarea senzației de presiune tactilă (ex. Esteziometre).
3.3. Instrumente pentru determinarea percepției cutanate și a sensibilității cutanate diferențiale
(Ex. Plăci tactile Moede).
3.4 .Instrumente pentru determinarea sensibilității termice (ex.. Termoestieziometrul Kiesow).
3.5. Instrumente pentru determinarea acuității tactile ( ex.. Tactometrul Moede).
4. STUDIUL EXPERIMENTAL AL SENSIBILITĂȚII AUDITIVE
4.1. Instrumente pentru determinarea acuității auditive (ex. Audiometre, softuri pentru
cercetări psihologice ca: Superlab, E-Prime etc.).
4.2. Instrumente pentru determinarea pragului acustic (ex. Audiometre, softuri pentru
cercetări psihologice ca: Superlab, E-Prime etc. )
4.3.Dispozitive pentru determinarea perimetrului acustic (ex. Audiometre, softuri pentru
cercetări psihologice ca: Superlab, E-Prime etc. )
5. STUDIUL EXPERIMENTAL AL SENSIBILITĂȚII VIZUALE
5.1.Instrumente pentru determinarea sensibilității vizuale cromatice și acromatice (Ex.
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Fotometre, Inelele Landolt, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, E-Prime
etc.).
5.2. Instrumente pentru determinarea acuității vizuale (ex. Platiscop, softuri pentru cercetări
psihologice ca: Superlab, E-Prime, Noldus etc.)
5.3. Instrumente pentru studiul vederii cromatice (Planșele Ishihara, Stoelting, softuri pentru
cercetări psihologice ca: Superlab, E-Prime etc.)
5.4. nstrumente entru ederea în ad ncime ( aratul ichotte softuri entru cercetări
psihologice ca: Superlab, E-Prime, Noldus etc.)
5.5. Viziotest aparat complex pentru determinarea perimetrului vederii
5.6. Perimetru vizual pentru determinarea perimetrului vederii
5.7. Instrumente pentru studiul percepției vizuale și al atenției (Tahistoscop mecanic și
electronic, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, E-Prime, Noldus etc.)
6. STUDIUL EXPERIMENTAL AL COORDONĂRII Ș
VĂȚĂRII SENZORIOMOTORII
6.1. Aparate pentru determinarea coordonării mișcărilor manuale, a disocierii mișcărilor
m inii și a în ățării senzorio-motorii (Strungulețul Lahi, sinusoida și omega
Bonnardel, termometru, trusa psihotehnică, softR-Q Plus etc.)
7. STUDIUL EXPERIMENTAL AL TIMPULUI DE REACȚIE, REACTIVITĂȚII
COMPLEXE,
COORDONĂRII
SENZORIO-MOTORII,
ATENȚ
TEHNICE
7.1. Aparate pentru determinare timpului de reacție (ex. Cronoscop electronic, TRsimplu, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, E-Prime, Noldus etc.)
7..2. Instrumente pentru determinarea reactivității complexe, coordonării complexe
(ochi-m nă, ochi- icior m nă-m nă, picior-picior) și a capacității de comutare a atenției
(ex. Polireacțiometru electronic, softuri pentru cercetări psihologice ca: Superlab, EPrime, Noldus etc.)
7.3. Aparat electronic pentru determinarea atenției distributive (Piorkowski, Ricosay, softuri
pentru cercetări psihologice ca: Superlab, E-Prime, Noldus etc.)
7.4. Pro e de g ndire (Turnul din anoi om a Schulty ro e eider conflictograf, softuri
pentru cercetări psihologice ca: Superlab, E-Prime, Noldus etc.)
7.5. aratură de electrofi iologie entru măsuratori de ti conductanța electrică a
pielii, electrocardiograma/potentiale evocate, electroencefalograma etc.(sistem
Biopac MP150)

C. LABORATORUL DE PSIHODIAGNOSTIC
1. Sala de cel puțin 15 locuri, amenajată special pentru lucrări practice de
psihodiagnostic
2.
odalități de de o itare și ăstrare a testelor și a altor materiale de sihodiagnostic
3. Laboratorul de sihodiagnostic tre uie să cu rindă ro e care au acce tul Comisiei de
etodologie a Colegiului Psihologilor din om nia
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. Pro e entru e aluarea atenției (de exem lu: Praga Toulouse - Pièron, testul d2)
9. Pro e entru e aluarea funcției erce ti - motrice și a re re intărilor s ațiale (de exemplu:
Yerkes, Friederich- őde ender Frostig)
10. Probe pentru evaluarea aptitudinilor mintale primare (de exemplu: bateria
P.M.A.Thurstone)
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11. Probe entru e aluarea inteligenței (de exem lu: a en – color, standard, avansat, Labirint
Porteus ysenck și
omino
și omino 7 test de a ilități mentale Otis-Lenon, scala
Wechsler de inteligență entru adulți (W S) scala Wechsler de inteligență pentru copii (WISC),
scala Wechsler de inteligență entru ni el reșcolar și rimar (WPPS ) testele de inteligență
Binet-Simon, Stanford-Binet, 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 aptitudinilor cognitive: atentie, perceptive, memorie, inhibitie
cognit ă etc (cuprinse in bateriile CAS, CAS, PEDb, PEDonline).
15. Probe entru e aluarea de oltării (cogniti e emoțională, sociale etc (PEDb, PEDonline)
16. Probe pentru evaluarea emoților și a comportamentelor (PEDb, PEDonline)
17.
aluări neuropsihologice ale dezvoltării (PEDb, PEDonline)
18. Probe pentru evaluarea personalității la copii (de exemplu: P C) și adulți (de exemplu: testul
de anxietate Cattell, Inventarul multifazic de personalitate - MMPI, MMPI-2, MMPI-A, Inventarul
de personalitate California (CPI), Inventarul de personalitate Freiburg (FPI), Inventarul de
personalitate Bernreuter, Psychorater, Testul de personalitate 16 PF Cattell, Chestionarul de
personalitate ZKPQ, Chestionarul “ x loatarea ersonalității accentuate Schmiescheck,
Inventarul de personalitate Myers - Briggs, Inventarul de personalitate Eysenck, Chestionarul de
optimism (LOT), Chestionarul de scheme cognitive Young (YSQ), Mecanisme de coping (BCope), Chestionare de personalitate bazate pe modelul Big Five (NEO-PI/NEO-FFI);
probe de evaluare a ersonalitatii re ente în diverse bateri (CAS, CAS, PEDb,
PEDonline)
19. Probe pentru evaluarea intereselor (de exemplu: Strong, Holban, Holland)
Probe clinice pentru evaluarea nivelului subiectiv / afectiv (de exemplu: Profilul stărilor
afecti e (P S) Profilul distresului emoțional (P ) n entarul de depresie Beck, Inventarul
de anxietate ca stare și trăsătură (ST formele și ) ni elului cogniti (de exem lu: Scala
de titudini isfuncționale ( S) Scala de atitudini și credințe ( S-II), Chestionarul de
g nduri automate ( TQ) Scala de acce tare necondiționată (US ) Scala de Stimă de Sine
(SS) Scala de stil atri uțional (S Q) comportamental (de exemplu: Chestionarul de
e ira ilitate Socială (S S) Chestionar de reacti itate emoțională (PANAS - The Positive
and Negative Affect Schedule) și reglare emoțională (ERQ – Emotion Regulation
Questionaire, DERS- Difficulties in Emotion Regulation Scale), Scala Hamilton de
evaluare a depresiei (HRSD) , Scala Hamilton de Evaluare a Anxietatii ( HRSA),
Interviurile clinice structurate pentru DSM (SCID), Achenbach System of Empirically
Based Assessment (ASEBA), Chestionarul schemelor cognitive ( YSQ-3), Chestionar de
e aluare a co iilor de rstă școlară -4 ( CSI-4), Scalele EMAS, Chestionarul PDSQ,
20. Probe proiective (de exemplu: Rorschach, T.A.T., Szondi Lüscher osensweig testul arborelui,
testul familiei testul omulețului etc )
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PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ: PSIHOLOGIE -

Ț

Titlu de absolvire:
Licențiat în științe militare și informații
Denumire calificare: Psihologie – informații
Cod calificare:
L40601001070

.

ompetențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
petențe pr fesi nale:







Aplicarea principiilor leadership-ului în organi ație
dentificarea și a licarea funcțiilor manageriale entru înde linirea o iecti elor organi ației
erarea cu conce te fundamentale din domeniul sihologiei și a licarea lor în acti itatea de
informații
elaționarea comunicarea și moti area inter ersonală eficiente entru o timi area acti ității
profesionale specifice
aluarea sihologică a indi idului gru ului și organi ației
Consilierea și asistența sihologică în situații o erati e s ecifice și misiuni s eciale în
acti itatea de informații
petențe trans ersale:





nde linirea res onsa ilă a sarcinilor rofesionale cu res ectarea alorilor și eticii rofesiei de
ofițer în condiții de autonomie restr nsă și asistență calificată e a a rinci iilor normelor și
a valorilor regulamentelor militare.
licarea tehnicilor de relaționare în gru de oltarea ca acităților em atice de comunicare
inter ersonală și de asumare de roluri s ecifice în cadrul muncii în echi ă
utoe aluarea o iecti ă a ne oii de formare rofesională continuă utili area eficientă a
a ilităților ling istice a cunoștințelor de tehnologia informației și a comunicării rin corelarea
cu necesitățile și facilitățile de de oltare rofesională s ecifice organi ației militare.

cupații p sibile c nf r
: Psiholog - 3
Psiholog în s ecialitatea consiliere sihologică 3
Psiholog în s ecialitatea sihologia a licată în ser icii 3
Psiholog în s ecialitatea
psihologia muncii și organizațională - 263404; Psiholog în s ecialitatea sihologie a licată în domeniul
securității naționale - 263409;
i cupații pr puse pentru a fi incluse în COR: ofițer de informații ofițer s ecialist în culegerea
de informații analist de informații.

II. Standarde specifice - vezi Psihologie
iscipline de învățământ - vezi Psihologie

III.


Programul conține minimum 60 - 70 % dintre disciplinele fundamentale ale
s eciali ării Psihologie.



Un program de studii universitare se indi iduali ea ă fa ă de celelalte
programe de studii din acela i domeniu rin lanul său de în ă ăm nt acesta
tre uie să con ină este 30% discipline obligatorii diferite în ra ort cu
fiecare din celelalte programe de studii.
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PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:

Titlu de absolvire
Denumire calificare
Cod calificare

.

Ț

Licențiat în tera ie ocu ațională
Tera ie ocu a ională
L40802008020

ompetențe asigurate de programul de studii (www.rncis.ro)
peten e pr fesi nale:







erarea cu conce te fundamentale în domeniul sihologiei
Proiectarea și reali area unui demers de cercetare în sihologie
Identificarea și e aluarea ne oilor ocu a ionale ale clientului și a situațiilor problematice
anagementul i romo area tera iei ocu a ionale
Proiectarea și realizarea intervențiilor de terapie ocupațională
ela ionarea i comunicarea inter ersonală s ecifice tera iei ocu aționale
peten e trans ersale:





xecutarea res onsa ilă a sarcinilor rofesionale rin folosirea cuno tin elor i în elegerea
sensului i rela iei dintre func ie s disa ilitate mediu i sănătate.
licarea tehnicilor de muncă eficientă în echi ă multidisci linară e di erse aliere ierarhice.
utoe aluarea ne oilor de formare continuă în ederea ada tării com eten elor rofesionale
la dinamica contextului social.

cupa ii p sibile c nf r
: Tera eut ocu ațional - 263419; Analist cumparari / consultant
furnizori - 243301; Asistent de cercetare în sihologie - 263416; Consilier forța de muncă și șomaj 242301; Consilier vocațional 3 5 Consilier în ățăm nt - 235103; Consultant condiții de muncă 242312; Consultant reconversie-mobilitate personal 3
Coordonator în materie de securitate și
sănătate în muncă (studii superioare) - 226303; Designer instrucțional - 235904; Evaluator de
competențe profesionale - 242405; Expert centre de perfecționare - 231006; Inspector de risc 241247; Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională - 242404; Instructoreducator în unități de handicapați - 235204; Mentor - 235902; Pedagog de recuperare - 235205;
Referent de specialitate asigurări S ecialist în anga are asistată 35 7 S ecialist în
domeniul securității și sănătății în muncă 3
S ecialist în e aluarea ocațională a persoanelor
cu dizabilități - 263506;
i cupa ii pr puse pentru a fi incluse în COR: consultant tehnologii asistive, specialist /
consultant ergonomia mediului colar s ecialist / consultant ergonomia locului de muncă

II. Standarde specifice - vezi Psihologie
.

iscipline de învățământ
A. Discipline fundamentale

Fundamentele psihologiei
Neuropsihologie / ntroducere în neuroștiințe
Psihologia ersonalității
Fundamente teoretice, modele și cadre de referință ale științelor ocu aționale
Procesul tera iei ocu aționale și raționamentul rofesional
cu ație și erformanță umană
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natomie și iomecanică
Fiziologie
Fiziopatologie
Kinesiologie / Bazele generale ale kinetoterapiei
etodologia cercetării în sihologie și tera ia ocu ațională
B. Discipline de specialitate:
B.1. Obligatorii:
Tera ia ocu ațională (T ) în ser iciile de sănătate
T în ediatrie
T în gerontologie și geriatrie
TO la persoanele cu afecțiuni orto edico-traumatice
T în sănătatea mentală
T în deficiențele sen oriale și mentale
licații ale T în comunitate
T în cadrul ser iciilor la domiciliu
T în neuro sihiatria infantilă
T în mediul școlar
etodologia ada tării mediului
Managementul serviciilor de TO
Comunicare în context rofesional și social
Psiho atologie a licată în T
a ele e aluării în sihologie și T
Psihologie socială a licată în T
aluare în T
Psihologia de oltării umane
tică și deontologie în T
.2.

pționale

rgonomie și a ilități ractice entru ada tarea instrumentelor și echi amentelor
da tări ale mediului fi ic în acti ități de autoîngri ire
lemente din acti itățile meșteșugărești entru ractica T
Psihologia muncii și elemente de design industrial entru adaptarea mediului fizic
a ele teoretice și ractice entru ada tări arhitectonice și industriale
T în acti ități de tim li er
T la co ii / adulți cu afecțiuni cronice
T
entru co iii stră ii a u ați și a andonați
TO pentru copii / adolescenți din instituții de ocrotire
Psihologia în ățării și T
entru ersoane cu tul urări er asi e și dificultăți de
în ățare
T
entru ersoane ri ate de li ertate sau aflate în ro ațiune
lemente de inginerie a licată în echi amente ada tate și tehnologie asisti ă
Practica de specialitate (obligatorie) – 4 semestre – înce nd cu anul de studiu (se
a derula în di erse locații cu clienți de di erse categorii de rstă și di erse tul urări
/ patologii)
Stagiu entru ela orarea lucrării de licență
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C. Discipline complementare
C.1. Obligatorii:
Lim a străină
ducație fi ică
Operare pe calculator
C.2. pționale
Statistică a licată în sihologie și T
Protezare, ortezare
Politici u lice euro ene în domeniul sănătății
e oltare ersonală
Tehnici de negociere și rezolvarea conflictelor
Consilierea carierei la persoanele cu nevoi speciale
ducație entru sănătate și rim a utor
C.3. Facultative:
Psihologia cu lului și familiei
Tehnologii informaționale și comunicaționale în T
Proiectare asistată e calculator
LABORATOARE DE SPECIALITATE

1.

B

T

F

M T

Ă

otări minime:
e ea de calculatoare cu echi amente cores un ătoare de hard
calculator la studen i – entru o forma ie de studiu)
- m rimantă
- Conexiune la internet
2. LABORATOR DE EVALUARE SOMATO-FUNCŢ
Va a ea în dotare instrumente i / sau a aratură
examinarea:
a. sensibilită ii kinestezice şi a ec ilibrului;
b. func ionalită ii globale şi segmentare;

i soft (

Ă
entru determinarea /

Dotări minime:
- podometru
- sistem Biopac StudentLab - dinamometrie, EMG de suprafaţă studiul
experimental al sensibilită ii tactile și cutanate (determinarea erce iei
cutanate i a sensi ilită ii cutanate diferen iale)
- miotest
- oxipulsiometre
- tensiometru
- scări fixe
anchetă regla ilă
- stepper
icicletă ergometrică
- covor rulant
- cronometre
- goniometre
- benzi metrice
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3.

scoliometru
dinamometre
B

T

EE

U

EÎ

TE

PE

UP

Ă

Va a ea în dotare:
a. Instrumente pentru interviul de terapie ocupaţională - minim un instrument
- Intervi ri pentr adole cen i i ad l i de tipul: The Occupational
Circumstances Assessment – Interview Rating Scale (OCAIRS), The
Occupational Performance History Interview (OPHI), The Worker Role
Interview (WRI), The Work Environment Impact Scale (WEIS), The
Canadian Occupational Performance Measure (COMP);
- Chestionare, de tipul: The Pediatric Interest Profile (PIP), The Children's
Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE), The Preferences for
Activities of Children (PAC), Interests Checklists, The Role Checklist,
Occupational Self-Assessment, The Occupational Questionaire
otă
ână la standardizarea testelor/c estionarelor pentru popula ia
românească, este necesar, pentru dotarea minimă, cel pu in un instrument de
evaluare folosit în majoritatea institu iilor de învă ământ superior din uropa,
de tipul: Chestionarul Canadian de evaluare a Performan ţei Ocupaţionale
(Canadian Occupational Performance Measurement - COPM), The Role Checklist
(Kielhofner), Occupational Self-Assessment (Kielhofner), The Occupational
Questionaire (Kielhofner), The Pediatric Interest Profile (PIP).
b. este de evaluare a activită ilor zilnice - minim un instrument, de tipul:
Assessment of Living Skills and Resources (ASLAR), Assessment of Motor and
Process Skills (AMPS), Functional Independence Measure (FIM), Activities of
Daily Living Scales, Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS), Routine
Task Inventory (RTI)
otă
ână la standardizarea testelor/c estionarelor pentru popula ia
românească, este necesar, pentru dotarea minimă, minim un c estionar folosit
în majoritatea institu iilor de învă ământ superior din uropa, de tipul
Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), Activities of Daily Living Scales
este de evaluare pentru copiii de vârstă şcolară - minim un instrument, de
tipul:
Choosing Outcomes and Accomodations for Children (COACH), School Function
Assessment (SFA), Developmental Test of Visual Motor skills, Children's
andwriting
aluation Scale (C S’ e elo mental Test of Visual Perce tion
(DVTP), Gross Motor Function Measure (GMFM), Leisure Diagnostic Battery,
Motor Free Visual Perception Test (MVPT), Pediatric Evaluation of Disability
Inventory (PEDI), Sensory Integration and Praxis Test (SIPT), Sensory Profile
otă
ână la standardizarea testelor/c estionarelor pentru popula ia românească,
este necesar, pentru dotarea minimă, cel pu in un instrument de evaluare
folosit în majoritatea institu iilor de învă ământ superior din uropa, de tipul
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)
c.

este pentru evaluarea activită ilor de timp liber - minim un instrument, de
tipul:
Activity Index and Meaningfulness of Activities Scale, Adult Playfulness Scale,
Assessment of Ludic Behaviors (ALB), Leisure Competence Measure, Leisure
d.
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Diagnostic Battery, Leisure Interest Profile, Test of Environmental Supportiveness
(TOES), The Experience of Leisure Scale (TELS)
otă
ână la standardizarea testelor/c estionarelor pentru popula ia românească,
este necesar, pentru dotarea minimă, cel pu in un instrument de evaluare
folosit în majoritatea institu iilor de învă ământ superior din uropa, de tipul
Leisure Interest Profile,
este pentru evaluarea func iilor senzoriale şi neuromusculare - minim un
instrument, de tipul:
Balcones Sensory Integration Screening, Developmental Test of Visual Motor
Integration, Test of Sensory Integration, Motor Free Visual Perception Test,
Sensory Integration and Praxis Tests, Neurological Screening Tests
otă
ână la standardizarea testelor/c estionarelor pentru popula ia românească,
este necesar, pentru dotarea minimă, cel pu in un instrument de evaluare
folosit în majoritatea institu iilor de învă ământ superior din uropa, de tipul
Sensory Integration and Praxis Tests
e.

este şi/sau instrumente/aparate pentru evaluarea mobilită ii articulare, a
tonusului şi for ei musculare, a anduran ei cardiovasculare şi
neuromusculare, a controlului postural, a coordonării fine şi a dexterită ii minim un instrument, de tipul:
goniometre dinamometre instrumente entru determinarea ca acită ii ulmonare a
consumului maxim de oxygen i a contrac iei maxime oluntare: Tests of otor
Proficiency, Motor Developmental Scales, Tests of Motor Impairement, Sensory
Organization Test (SOT), Clinical Testing for Sensory Integration and Balance,
Tinetti Test, Berg Balance Scale, Limits of Stability Test, Fine Dexterity Test, Box
and Block Test, Nine Hole Peg Test of Fine Motor Coordination, Minnesota Rate of
Manipulation Test
f.

g. este pentru evaluarea percep iei şi cogni iei - minim un instrument, de tipul:
Mini Mental State Examination, Test of Orientation Rehabilitation Patients, Elderly
Assessment of Mental State, neurobehavioral Cognitive Status Screening
Examination, Cognitive Assessment of Minnesota, Scales of Cognitive Ability for
Traumatic Brain Injury, The Contextual Memory Test, The Paced Auditory Serial
Addition Test (PASAT, CHIPASAT), The Everyday Attention (TEA, TEA-Ch), The
Modified Dynamic Visual Processing Assessment (MDVPA), The Behavioral
Inattention Test (BIT), The Test of Oral and Limb Apraxia (TOLA), The Rivermead
Behavioral Memory Test (RBMT), Contextual Memory Test (CMT), The Executive
Function Route Finding Task (EFRT), The Behavioral Assessment of the
Dysexecutive Syndrome (BADS)
otă
ână la standardizarea testelor/c estionarelor pentru popula ia românească,
este necesar, pentru dotarea minimă, cel pu in un instrument de evaluare
folosit în majoritatea institu iilor de învă ământ superior din uropa, de tipul
Mini Mental State Examination, Test of Orientation Rehabilitation Patients, Elderly
Assessment of Mental State, neurobehavioral Cognitive Status Screening
Examination,
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h. Teste de evaluare a contextului (fizic, social, cultural, virtual, spiritual), ca
sursă de facilitare sau ca barieră a performan ei ocupa ionale - minim un
instrument, de tipul:
Accessibility Checklists, Disability Social Distance Scale, Risk Factor Checklists,
Neigborhood Mobility Survey, Mother-Child Interaction Checklist, Family
Assessment Device, Sociospatial Support Inventory, Ethnographic Assessment
Process, Test of Environmental Supportiveness, Computer Attitude Scale,
Computer System Usability, Spiritual Well-Being Scale
otă
ână la standardizarea testelor/c estionarelor pentru popula ia românească,
este necesar, pentru dotarea minimă, cel pu in un instrument de evaluare
folosit în majoritatea institu iilor de învă ământ superior din uropa, de tipul
Accessibility Checklists, Disability Social Distance Scale, Risk Factor Checklists,
otări minime:
- sală dotată cu chiu etă
- mobilier
lacă canadiană
- panou recuperare ADL-uri
anchetă recu erare
- scaun rulant
- rolator
- ustensile asistive
- cuptor microunde
- cu tor electric ine
- ustensile de ucătărie
- instrumente pentru interviul de terapie ocupaţională: Chestionarul Canadian
de Evaluare a Performanţei Ocupaţionale (COPM)
- teste de e aluare a acti ită ilor zilnice de tipul: Assessment of Motor and
Process Skills (AMPS)
- instrumente/a arate entru e aluarea mo ilită ii articulare a tonusului i for ei
musculare a anduran ei cardio asculare i neuromusculare a controlului
ostural a coordonării fine i a dexterită ii de ti ul: goniometre dinamometre
instrumente entru determinarea ca acită ii ulmonare a consumului maxim
de oxigen i a contrac iei maxime oluntare
4. LABORATOR DE EVALUARE, EDUCARE / REEDUCARE SENZORIOM T
Ă
Camera sen orială sau la orator dotat cu echi amente/tehnică entru e aluare
educare /reeducare senzorio-motrică.
otări minime:
- TV
- DVD player
- videoproiector,
a. echipamente/materiale evaluare senzorio-motrică
- Test PEDI;
- Test Sensory profile
- Test Peabody Motor Scale
- Test PEP-R
- cutie interacti ă
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b. echipamente pentru educare, reeducare, recuperare senzorio-motrică:
- omida rupet
- mini flopi island
- cascadă luminoasă
- oglindă cu anel din fi re o tice
- co or cu sursă de lumină
- saltea cu a ă
iscină cu mingi
anchetă medicală
- tensiometru
- susţinător erete
andă elastică
- biofram Wedges.
- saltele gimnastică
- mingi gimnastică
5. LABORATOR PE T U
CATE
E TU BU Ă

TE E
/ FE
U

PE

Z TE

Î

FE

TE

E H P ME TE PE T U PE

E

U

otări minime:
- saltele
- spaliere
ănci de gimnastică
- banchete recuperare
icicletă ergometrică
- oglinzi
- gymball-uri
- masă recu erare o ath
- minge reeducare Bobath
- bare paralele pentru reeducarea mersului
lan înclinat modular reeducare mers
- covor rulant
- scaun rulant
- cadru de mers i c r e canadiene
- cadru de mers mobil
lacă de echili ru
- perne posturare
- orte e: cer icală lom ară mem re
6.

B
T
E
NEVOI SPECIALE

PTĂ

Dotări minime:
- menghină
- ciocan
- trusă şurubelniţe
- trusă ile
- şubler
anc de lucru t m lărie
- bormaşină
- ciocan de lipit
- maşină de cusut
- trusă foarfeci de croitorie
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