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Şcoala de psihologie şi cea de pedagogie de la 
facultate este o unitate de învăţământ şi cercetare 
modernă, recunoscută atât la nivel naţional cât şi 
internaţional. Potenţialul uman şi tehnic disponibil 
este considerabil şi valoros. La dispoziţia studenţilor 
sunt sălile de curs bine amenajate, laboratoarele  
de specialitate cu dotări tehnice corespunzătoare, 
centre de cercetare, dezvoltare şi consultanţă. Îm-
binarea învăţământului tradiţional cu cel mo-
dern/interactiv fac posibilă angajarea ulterioră cu 
succes a tinerilor absolvenţi în câmpul muncii. 

Îţi doreşti să-i înţelegi mai bine pe cei din jur şi să  
îi ajuţi cu un sfat? Sau poate doreşti să contribui la 
instruirea generaţiilor viitore? Facultatea  de Psiho-
logie şi Ştiinţe ale Educaţiei îţi poate îndeplini visul. 

str. Alexei Mateevici, Nr. 60,  MD-2009, Chişinău
Tel: +373 22 57-76-01
Fax: +373 22 57-76-00

Web-site: http://www.usm.md
E-mail: FpsihologieSE@gmail.com
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Captivat de marea artă



• Consultant în probleme de educaţie în ONG-uri de 
profil
• Coordonator de proiecte în domeniul educaţiei
• Pedagog de sprijin
• Consilier în problemele familiei.

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master.

Specialitatea „ Educaţie Civică”

Vei  studia:

• Psihologia generală şi a vârstelor
• Teoria educaţiei şi instruirii
• Consilierea psihopedagogică
• Psihopedagogia familiei
• Psihopedagogia comunicării
• Psihopedagogia comportamentului deviant
• Psihodiagnostic
• Istorie (antică, medievală, contemporană)
• Drept constituţional şi protecţia juridică a dreptului 
copilului
• Drept administrativ
• Instituţia inspectoratelor pentru minori
• Delicvenţa juvenilă
• Dreptul familiei
• Conflictologia.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 

• Inspector pentru minori 
• Educator în sistemul penitenciar 
• Profesor de educaţie civică 
• Manager educaţional
• Specialist în protecţia drepturilor copilului.

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master.

• Didactica artei plastice
• Didactica educaţiei fizice
• Didactica educaţiei tehnologice

După absolvire te poți angaja în calitate de:

profesor în învăţămîntul primar, specialişti pen-
tru casele de copii, pedagogi metodicieni, activităţi 
de consultanţă şi evaluare de programe (în cadrul 
ONG-urilor sau instituţiilor care solicită servicii în 
domeniul proiectării, implementării şi evaluării de 
programe), mentor în cadrul didactic de sprijin.

Sau poți să urmezi studiile la Ciclul II Master.

Specialitatea „Psihopedagogie” 

Vei  studia:

• Psihologia generală şi a vârstelor
• Teoria educaţiei şi teoria instruirii
• Pedagogia şi psihologia socială
• Consilierea psihopedagogică
• Psihopedagogia familiei
• Psihopedagogia comunicării
• Psihopedagogia comportamentului deviant
• Psihodiagnostic
• Psihopedagogia centrată pe cel ce învaţă
• Conflictologia
• Psihologia şcolară
• Management educaţional.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 

• Psihopedagog/psiholog şcolar 
• Consilier-educaţional   
• Manager-psiholog 
• Metodist
• Consilier în carieră
• Educator
• Inspector școlar
• Mentor
• Cadru didactic de sprijin.

Specialitatea „Psihologie”  
Vei  studia:

• Psihologia generală, a vârstelor şi socială
• Teoria educaţiei şi instruirii
• Psihodiagnostic
• Psihologia sănătăţii
• Bazele psihoterapiei
• Bazele psihologiei clinice
• Semiologia proceselor psihice
• Bazele consilierii
• Psihologia comportamentului deviant
• Psihologia muncii
• Psihologia comunicării
• Conflictologia
• Psihologia creativităţii.

După absolvire te poţi angaja în calitate de:
 
• Psihopedagog/psiholog şcolar 
• Consilier-psiholog   
• Psiholog de familie 
• Profesor de psihologie.
 
                               Specialitatea
          „Pedagogia în învățămîntul primar”  

Vei studia:

• Psihopedagogia învăţării independente
• Istoria pedagogiei 
• Psihologia personalităţii
• Psihologia vîrstelor
• Psihopedagogia centrată pe copil
• Psihopedagogia familiei
• Psihopedagogia creativităţii 
• Psihopedagogia jocului
• Consiliere şi orientare şcolară
• Depăşirea dificultăţilor de vorbire, lectură şi scriere
• Metodica scrisului caligrafic
• Politici educaţionale în context european
• Integrare economică şi europeană
• Didactica educaţiei moral-spirituale şi a religiei

Cunoaște-te pe tine
și pe cei din jur!

Fii cheia
răspunsurilor adecvate!

Implică-te în formarea
societății civile!


