
 

Descriere  program 

Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție prin  Consiliere și Psihoterapie  

 

Programul de studii masterale PCTICP se încadrează în domeniul Psihologie.  

 Durata studiilor este de 2 ani - 120 de credite ECTS (The European Credit Transfer and 

Accumulation System).  

 Programul oferă fundamentele înțelegerii manifestărilor comportamentale normale şi patologice, 

a situației de viață şi a dificultăților cu care se confruntă clientul/pacientul, stăpânirea 

instrumentelor de evaluare psihologică şi a tehnicilor şi metodelor specifice consilierii psihologice 

şi psihoterapiei, precum şi formarea capacității de decizie pentru alegerea strategiei de intervenție 

psihologică personalizată, adecvată fiecărui caz în parte. 

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt următoarele : 

- Dobândirea de competențe în domeniul psihologiei clinice, consilierii psihologice clinice şi 

psihoterapiei. 

- Cunoașterea şi aplicarea principalelor strategii metodologice, evaluative, preventive şi curative 

psihologice în asistarea tulburărilor psihice, psihosomatice şi de adaptare socială 

- Utilizarea cunoștințelor şi a abilităților, de expertizare diagnostică şi prognostică a stării de sănătate 

mentală, a potențialului psihic restant şi compensator recuperator, în principalele afecțiuni psihice. 

- Abilitarea în elaborarea şi utilizarea avizelor psihologice  de tip clinic.  

 

 

Am absolvit Masterul  de  PCTICP, ce fac acum? 

Diploma de absolvire a programului masteral nu reprezintă o garanție a succesului  
profesional.  Diploma trebuie să fie susținută de competențe, abilităţi si experiență 
practică dobândite în urma parcurgerii unor programe de internship,  de practică și 
voluntariat, deoarece angajatorii caută anumite competențe, abilităţi si experiență 

necesare pentru a îndeplini sarcinile la locul de muncă. 

La finalul celor 2 ani de masterat  vei primi o diplomă pe care scrie: 

Absolvent al Programului masteral Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție prin  
Consiliere și Psihoterapie 

Ce poți face cu acestă diplomă? 

Disciplinele studiate în cadrul programului masteral răspund integral cerințelor 
Colegiului Psihologilor din România, pentru dobândirea dreptului de liberă practică 

autonomă ȋn domeniul Psihologiei clinice. 

Cariera în  PCTICP 

Debușee profesionale:  
- clinici şi spitale de profil psihiatric;  
- secții clinice şi spitale pentru asistarea bolilor cronice;  
- ONG-uri pentru asistarea şi protecția persoanelor cu nevoi speciale, handicap,  
boli cronice şi invalidante;  
- cabinete individuale private de psihologie clinică şi consiliere psihologică;  
- Direcția generală de asistență socială protecția copilului. 

 


