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1. Ce îți oferim la Programul de Psihologie? 

Îți oferim un mediu dinamic de învățare, într-un colectiv tânăr de cadre didactice specializate în diferite 

domenii aplicative care te vor conduce prin labirintul cunoașterii psihicului și comportamentului uman. 

2. Admiterea  

Admiterea se realizează pe bază de dosar. 

3. Materii, credite 

Materiile sunt foarte diverse, fiind împărțite în discipline fundamentale și de specialitate, obligatorii și 

opționale. Exemple: Fundamentele psihologiei, Bazele evaluării psihologice, Psihologie socială, 

Psihologie experimentală, Testare psihologică, Psihologia creativității, etc.  

Fiecare disciplină are un anumit număr de credite stabilit în planul de învățământ, însumând 60 de 

credite/an. 

4. ”Pot avea un loc de muncă în paralel?”   

În general, orarul este structurat astfel încât acoperă ambele părți ale zilei, astfel încât studenții să aibă 

acces la informații.  

5. “Am viață în timpul facultății sau doar învăț?” 

Mediul academic nu înseamnă doar acumularea de informații, dezvoltarea de abilități, ci oferă un 

climat de autocunoaștere și dezvoltare personală, stabilirea de noi contacte și posibilitatea de a 

împărtăși experiențe cu persoane care provin din medii variate, vârste și experiențe diferite. 

6. La finalul celor 3 ani vei primi o diplomă pe care scrie:  LICENȚIAT ÎN PSIHOLOGIE 

7. „Am terminat facultatea de Psihologie, ce fac acum?” 

După finalizarea nivelului licență, urmează 2 ani de studii masterale în specializarea aleasă, conform 

sistemului Bologna. 

8. „Ce poți face cu această diplomă?”  

Diploma atestă pregătirea de bază, dar ea trebuie urmată de studii care atestă specializarea într-unul 

sau mai multe domenii aplicative.  

9. “Care sunt perspectivele după ce termin facultatea de Psihologie ?” 

După finalizarea facultății, te poți angaja pe postul de psiholog în diferite ramuri aplicative: Psihologie 

educațională, Psihologie clinică, Psihologia muncii și organizațională, Consiliere psihologică, Psihologia 

transporturilor, Psihologie aplicată în servicii, Psihoterapie. 

10. Un alt domeniu abordabil după facultate este cel de Psihologie clinică, Psihologie educațională, 

Managementul resurselor umane. Te poți înscrie la studiile masterale! 

11. Cariera în  Psihologie 

Poți construi o carieră, angajându-te la o instituție de stat (clinică, școală, etc) sau deschizând un 

cabinet individual de psihologie, fiind o profesie liberală. Având în vedere tracasările vieții cotidiene, 

conflictele interioare și mediul într-o continuă schimbare, cu siguranță clienți/pacienți sunt și vor fi. 

12. Erasmus la Facultatea de Psihologie 

Facultatea de Psihologie îți oferă posibilitatea deplasării prin programul Erasmus+ la universități 

partenere din Turcia, Malta, Italia și Franța. 


