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Calendarul universitar/graficul procesului de studii 
 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
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Semestrul I 

F.01.O.01 Metodologia cercetării în pedagogie şi 

psihologie 

150 30 120 1 1 E 5 

F.01.O.02 Statistica aplicată în pedagogie şi psihologie 150 45 105 1 2 E 5 

F.01.O.03 Psihologia şi Pedagogia Familiei 300 75 225 2 3 E 10 

F.01.O.04 Politici sociale centrate pe familie 150 45 105 2 1 E 5 

F.01.O.05 Psihodiagnostic educaţional 150 45 105 2 1 E 5 

Total  900 240 660 8 8 5 30 

Semestrul II 

S.02.O.06 Psihoterapii de familie 300 60 240 2 2 E 10 

S.02.O.07 Consilierea parentală 150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.08 Psihopedagogia comportamentului deviant 150 45 105 2 1 E 5 

S.02.O.09 Tendinţe în dezvoltarea socio-demografică a 
populaţiei 

150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.10 Psihosexologia şi educaţia sexuală 150 45 105 1 2 E 5 

Total  900 240 660 7 9 5 30 

Semestrul III 

S.03.O.011 Violenţa în familie 150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.012 

S.03.A.013 

Modalităţi de soluţionare a conflictelor în 

familie 

Gender educaţional 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.014 
S.03.A.015 

Psihoterapii cognitiv-comportamentale  
Terapii narative 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.016 

S.03.A.017 

Consilierea în situaţii de criză 

Practici europene de protecţie a familiei 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.018 Practica de specialitate 300  300   E 10 

Total  900 160 740 8 8 5 30 

Semestrul IV 

 Teza de master 900  900   E 30 

Total  3600 640 2960 23 25 16 120 

 
 

Anul 

de 

studii 

Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de 

practică 

Vacanţe 

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Iarnă Primăvară Vară 

I 12.09-24.12 

(15 săptămâni) 

30.01-20.05 

(15 săptămâni) 

09.01-28.01 

(3 săptămâni) 

22.05-12.06 

(3 săptămâni) 

- 24.12-8.01 

(2 

săptămâni) 

17.04-24.04 

Paşte 

(1 

săptămâni) 

28-06-31.08 

(10 săptămâni) 

II 12.09-19.11 

(10 săptămâni) 

- 09.01-28.01 

(3 săptămâni) 

- Practica de 

specialitate 

21.11-23.12 

(5 săptămâni) 

 

24.12-8.01 

(2 

săptămâni) 

17.04-24.04 

Paşte 

(1 

săptămâni) 

- 



Stagiile de practică 

Nr. d/o Stagiile de practică Sem. Săptămâni Ore Perioada 
Număr de 

credite 

1. Practica de specialitate III  5 300 Decembrie 

21.11-23.12 
10 

 Total    300  10 

 

Cursuri la liberă alegere  
Semestrul Denumirea unităţii de curs 

 

 

Total 

ore 

inclusiv Numărul de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Contact 

direct 

Lucru 

individual 

C
u

r
s 

S
e
m

in
a
r   

Semestrul II Securitatea psihologică 150 45 105 2 1 E 5 

Semestrul II Psihologia relaţiilor intergrupuri 150 45 105 1 2 E 5 

Total  300 90 110 3 3 2 10  

 
Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională „Ştiinţe ale Educaţiei” 

 
 

Notă explicativă 

Familia reprezintă instituţia de bază a societăţii şi, respectiv, aceasta trebuie să constituie o 

prioritate în dezvoltarea politicilor şi programelor naţionale. Familia contemporană se 

caracterizează prin schimbări semnificative în structura şi relaţiile sale. Creşterea numărului de 

divorţuri, descreşterea fertilităţii, migraţia economică a membrilor de familie din cauza 

condiţiilor precare de trai şi de muncă, violenţa în familie etc. sunt doar unele din problemele cu 

care se confruntă familiile în ziua de azi.  

Analiza fenomenului transformărilor relaţiilor de familie, a tendinţelor socio-demografice, 

a fenomenului violenţei în familie etc., permite constatarea lipsei specialiştilor care ar putea să 

abordeze aceste probleme şi să găsească soluţii eficiente pentru ele, valorificând segmentul de 

consiliere în domeniu. Ţinând cont de faptul că aceste persoane au necesităţi de instruire 

speciale, că organizarea procesului de instruire poartă un specific şi necesită competenţe 

specifice din partea specialiştilor implicaţi în proces, considerăm oportun propunerea unui 

program de studii la masterat în scopul lichidării unui gol în formarea profesioniştilor.  

Absolvenţii acestui program vor fi cei indicaţi pentru ocuparea posturilor în subdiviziunile 

MMPSF, MAI, MS, ME / instituţii educaţionale, medico-sociale etc. în scopul prevenirii 

manifestării comportamentelor abuzive între membrii de familie / în cuplu, asistenţei 

Cod Modulul / disciplina 
Total 

ore 

Inclusiv 
Numărul de ore pe 

săptămână 

Forma de 

evaluare 

Număr 

de 

credite Contact 

direct 

Lucru 

indivi-

dual 

C
u

rs
 

S
em

in
a
ri

i 

L
a
b

o
ra

to
r 

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

F.01.O.003 Teoria educaţiei 180      E 6 

F.01.O.004 Psihologia proceselor cognitive 150      E 5 

F.01.O.007 Teoria instruirii 150      E 5 

F.01.O.010 Psihologia afectivităţii şi proceselor 

reglatorii 

150      E 

 

5 

F.01.O.011 

 

Psihologia personalităţii şi 

însuşirilor de personalitate 

150      E 5 

F.01.O.017 Introducere în metodologia 

cercetării pedagogice 

120      E 4 

 Total 900      6E 30 



profesionale psiho-sociale a persoanelor în situaţii specifice (de criză, conflict, violenţă în 

familie etc.) şi în scopul reeducării / resocializării persoanelor de diferite vârste  aflaţi în 

dificultate de integrare socială din cauza devianţilor comportamentale. Formarea iniţ ială în 

domeniul psihologiei, ştiinţelor educaţiei, asistenţei sociale poate asigura absolvenţilor acestui 

program formarea competenţelor de identificare a situaţiilor de probleme / crize în relaţiile de 

familie şi cuplu, a comportamentelor abuzive şi victimizante, de elaborare a strategiilor de 

consiliere psiho-socială adecvată axată pe nevoile specifice a beneficiarilor. Un loc aparte revine 

pregătirii practice a viitorilor consilieri în problemele de familie. 

Potenţialul didactico - ştiinţific al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei este în 

măsură să asigure formarea specialiştilor în domeniu. Pregătirea teoretico- ştiinţifică, experienţa 

în formarea profesională iniţială şi cea continuă, participarea în diverse proiecte şi programe 

educaţionale ce au avut drept scop formarea / asistenţa persoanelor cu nevoi psiho-emoţionale, 

psiho-sociale şi educative speciale, ne oferă certitudinea de a iniţia un asemenea program de 

formare profesională. Suportul şi parteneriatul cu Fondul ONU pentru Populaţie, cooperarea cu 

specialiştii în domeniu din alte ţări (SUA) reprezintă o precondiţie importantă în dezvoltarea 

programului menţionat. 

Programul va contribui la implementarea documentelor strategice pe ţară: a Strategiei 

naţionale în domeniul securităţii demografice, a Strategia Naţională pentru Asigurarea Egalităţii 

între Femei şi Bărbaţi pe anii 2017-2021, Programului naţional privind crearea sistemului 

integrat de servicii sociale şi alte documente legal-normative în domeniu. 

Programul de master este destinat absolvenţilor diferitor domenii de formare profesională.  

 

Finalităţile preconizate pentru Specialitatea Consiliere în probleme de familie 

 

Competenţe generale/generice 

 Cunoaşterea, interpretarea şi aprecierea politicilor educaţionale ale statului; 

 Cunoaşterea legislaţiei în domeniul educaţional şi acordurilor internaţionale la care a 

aderat Republica Moldova; 

 Cunoaşterea şi înţelegerea contextului social, economic, cultural şi politic al 

învăţământului şi a funcţionării şi dezvoltării acestuia; 

 Acceptarea, producerea şi valorificarea inovaţiilor/schimbărilor în sistemul de 

învăţământ; 

 Acceptarea şi promovarea valorilor naţionale, europene şi general umane; 

 Comunicarea, inclusiv într-o limbă străină de circulaţie internaţională, şi prin utilizarea 

tehnolgiilor informaţionale şi relaţionarea eficientă în diferite situaţii sociale şi 

profesionale; 

 Proiectarea şi realizarea formării profesionale continue în contextul educaţiei pe 

parcursul întregii vieţi. 

 Cooperarea şi soluţionarea constructivă a conflictelor interpersonale şi instituţionale, a 

situaţiilor problemă în domeniul educaţional. 

Competenţe specifice 

 Cunoaşterea conceptelor domeniului politicilor familiale; 

 Cunoaşterea tendinţelor de dezvoltare a institutului familiei; 

 Cunoaşterea tendinţelor şi abordărilor consilierii familiale pe plan mondial şi naţional; 

 Utilizarea diverselor instrumente de consiliere familială. 

 Aplicarea strategiilor de reeducare a diverselor categorii de persoane cu comportament 

deviant, inclusiv a abuzatorilor familiali; 

 Coordonarea intervenţiilor relevante a diferitor actori abilitaţi în efectuarea 

managementului cazurilor de violenţă în familie / situaţii de criză familială; 



 Formarea capacităţilor beneficiarilor de a face faţă diverşilor factori ce influenţează viaţa 

şi relaţiile de familie şi de cuplu; 

 Evaluarea gradului de dificultate a procesului de transformare a relaţiilor familiale în 

contextul provocărilor sociale. 

 

 

Unitate de curs (modul) / Finalităţile de studiu Nr. 

credite 

cod U.C Competenţe specifice 
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

Metodologia cercetării în pedagogie şi psihologie 5 F.01.O.01 + + +   +  + 

Statistica aplicată în  pedagogie şi psihologie 5 F.01.O.02 + + +   +  + 

Psihologia şi Pedagogia Familiei 10 F.01.O.03 + + + +  + + + 

Sociologia familiei şi comportamentului deviant 5 F.01.O.04  + +  + + + + 

Psihopedagogia comportamentului deviant 5 S.01.O.05 +    + + + + 

Psihoterapii de familie 10 S.02.O.06   + +  + +  

Consilierea parentală 5 S.02.O.07 +  + +  + +  

Psihodiagnostic educaţional 5 S.02.O.08   +   +  + 

Tendinţe în dezvoltarea socio-demografică a 

populaţiei 

5 S.02.O.09  +     + + 

Psihosexologia şi educaţia sexuală 5 S.02.O.10  + + +  + +  

Violenţa în familie 5 S.03.O.011   + + + + +  

Modalităţi de soluţionare a conflictelor în familie 
Gender educaţional 

5 S.03.A.012 
S.03.A.013 

  + + + + +  

Psihoterapii cognitiv-comportamentale  

Terapii narative 

5 S.03.A.014 

S.03.A.015 

 +  + + + +  

Consilierea în situaţii de criză 
Practici europene de protecţie a familiei 

5 S.03.A.016 
S.03.A.017 

 + + + + + + + 

Practica de specialitate 10 S.03.O.018    + + + + + 

Teza de master 30  + + + + + + + + 


