
Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială

Denumirea programului de master la Consilierea pentru probleme de familie

Scurtă descriere a programului

Programul de master Consilierea pentru probleme de familie asigură realizarea unei
profesionalizări de calitate a viitorilor specialişti, competenţele cărora corespund standardelor,
dar şi necesităţilor şi tendinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul educației pentru familie,
având drept finalitate lansarea pe piaţa muncii a unor specialişti bine pregătiţi, capabili să asigure
o dezvoltare durabilă a societăţii, să facă faţă provocărilor de dezvoltare, care afectează familia şi
viaţa în ansamblu.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Absolvenţii progamului se pot încadra pe piaţa muncii în calitate de consilier-psihopedagog în
cadrul centrelor de consiliere/ asistenţă psihopedagogică şi socială pentru diferite grupuri de
beneficiari, în cadrul serviciilor de asistenţă socială (Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie
a Familiei), organelor de drept (Inspectoratelor de Poliţie, Inspectoratului Naţional de Probaţiune,
Departamentului Instituţiilor Penitenciare, Instituţiilor penitenciare, Centrelor de plasament a
minorilor, Cabinetelor de mediere socială); ONG-urilor; în calitate de cercetător ştiinţific.

Semestrul 1 (30 Credite)
1 .Metodologia cercetării în pedagogie şi psihologie -6cr.
2. Statistica aplicată în pedagogie şi psihologie-6cr.
3. Psihologia şi Pedagogia Familiei-6cr.
4. Psihodiagnostic educaţional-6cr.
5. Tendinţe în dezvoltarea socio-demografică a populaţiei-6cr.
Semestrul 2 (30 Credite)
1. Psihoterapii de familie -6cr.
2. Consilierea parentală- -6cr.
3. Psihopedagogia comportamentului deviant -6cr.
4. Psihosexologia şi educaţia sexuală -6cr.
5. Asistența socială a persoanelor în situații de risc-6cr.
Semestrul 3 (30 Credite)
1.Consilierea în situaţii de criză -5cr
2. Modalităţi de soluţionare a conflictelor în
familie-5cr
3. Psihoterapii cognitiv -comportamentale-5cr
4. Consilierea în situaţii de criză-5cr
5. Practica de specialitate-10 cr.

Cursuri optionale
-Gender educaţional
-Terapii narative
-Practici europene de protecţie a familiei

Semestrul 4 (30 Credite)
1. Teza de master-30 cr.
Notă privind precondițiile de ascedere la programul de masterat
În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de
formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30
de credite de studii transferabile ECTS la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente
programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar și
este o precondiție obligatorie pentru înmatricularea la programul respectiv.

Precondiție obligatorie pentru înmatricularea la programul de master



Teoria educaţiei – 6 cr.
Psihologia proceselor cognitive – 5 cr.
Teoria instruirii – 6 cr.
Psihologia afectivităţii şi proceselor reglatorii – 4 cr.
Psihologia personalităţii şi însuşirilor de personalitate – 5 cr.
Introducere în metodologia cercetării pedagogice – 4 cr.


