
Denumirea programului de master Psihologia clinică

Scurtă descriere a programului
Programul de master a demarat în cadrul USM în anul 2008, fiind dezvoltat în baza bunelor

practici la nivel internațional. Programul este acreditat de către ANACEC (2021). În ultimele
decenii Psihologia clinică a devenit o ramură importantă a psihologiei, dat fiind dezvoltarea
programelor de asistență psihologică, medicală, socială în urma implementării politicilor noi de
sănătate și educație la nivel național și international. Programul de master Psihologie clinică
prevede dezvoltarea competențelor profesionale prin care absolventul să poată elabora și
implementa demersuri științifice și aplicative în domeniul psihologiei clinice și să poată înțelege
și asista - preventiv și curativ, funcționarea individului și a comunității pe dimensiunile
sănătate-boală.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Absolvenţii programului de master Psihologie clinică pot activa în cadrul instituțiilor de profil
psihologic, medical, educațional, social. Domeniile profesionale în care sunt solicitați specialiști
în Psihologie clinică includ o paletă largă de unități: unităţi care oferă servicii în domeniul
sănătății (spitale, clinici, centre comunitare de sănătate mintală etc.); organizaţii naţionale şi
internaţionale care promovează modul sănătos de viață; organizaţii naţionale şi internaţionale
care oferă servicii de asistență psihologică; centre de profilaxie, consiliere, remediere
psihologică; unităţi militare; şcoli și alte instituţii de învăţământ.

Semestrul 1 (30 ECTS)
1. Metodologia cercetării psihologice și statistica aplicată în psihologie (10 ECTS)
2. Psihopatologie nosologică (10 ECTS)
3. Psihologie specială (5 ECTS)
4. Bazele psihanalizei (5 ECTS)
Semestrul 2 (30 ECTS)
1. Psihologia clinică a copilului (10 ECTS)
2. Psihoterapii narative si pozitive (5 ECTS)
3. Psihoterapii cognitiv-comportamentale (5
ECTS)
4. Consiliere clinică/psihosexologie și educație
sexuală (10 ECTS)

Cursuri optionale

Semestrul 3 (30 ECTS)
1. Psihodiagnostic clinic (5 ECTS)
2. Psihanaliză clinică (5 ECTS)
3. Psihoterapii de familie (5 ECTS)
4. Psihologia traumei la copii și adulți (5 ECTS)
5. Practica de specialitate (10 ECTS)

Cursuri optionale

Semestrul 4 (30 ECTS)
1. Elaborarea tezei de master (30 ECTS) Cursuri optionale

Condiții de accedere:
- diplomă de studii superioare de licență sau un act echivalent de studii
- minimul curricular (Istoria psihologie, Psihologia proceselor cognitive, Psihologia
afectivității și a proceselor reglatorii, Psihologia personalității și însușirilor de personalitate,
Neuropsihologia)


