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Calendarul universitar (în săptămâni) 
ACADEMIC CALENDAR (Weeks) 

 
CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

CONTENTS OF THE CURRICULUM     

 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs 
Name of the course  

 
 

Total 
ore 
The 

total 

number 

of 

hours 

 

Inclusiv 
Including 

 

Numărul de ore 
pe săptămână 

Number of hours per 

week 

 

Forma 
de 

evaluar
e 

Assessme

nt form 

 

Nr. 
credite 

No. of 

credits 

 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucru 
individual 
Individual 

work C
u

rs
 

  
 L

ec
tu

re
 

S
em

in
ar

 
S

em
in

a
r 

  

Semestrul I/ 1st semester 

F.01.O.01 Metodologia cercetării în 
pedagogie şi psihologie 
Methodology of research in 
pedagogy and psychology 

150 30 120 1 1 E 5 

F.01.O.02 Statistica aplicată în 
pedagogie şi psihologie 
Apllied statistics in 
pedagogy and psychology 

150 45 105 1 2 E 5 

F.01.O.03 Psihologia 
comportamentului deviant 
Psychology of deviant 
behaviour 

300 60 240 2 2 E 10 

F.01.O.04 Pedagogia 
comportamentului 
delincvent 
Pedagogy of delinquent 
behaviour 

150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.05 Managementul procesului 
decizional (axarea pe 
organizarea activităţii 
instituţiilor sau procesului 
educaţional) 
Decision-making 
management (focusing on 
organizing the work of 
institutions or the 
educational process) 

150 45 105 2 1 E 5 

Total/ Total 900 225 675 7 9 5 30 

Anul de 

studii 

Academic 

Year 

Activităţi didactice 

Didactic Activities 

Sesiuni de examene 

Exams 
Stagii de 

practică 

Practicums 

Vacanţe 

Vacation 

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II 
Iarnă 

winter 

Primăvară 

spring 

Vară 

summer 

I 12.09-24.12 
(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

30.01-20.05 
(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

09.01-28.01 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

22.05-12.06 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

- 24.12-8.01 
(2 

săptămâni) 

(2 weeks) 

17.04-24.04 
Paşte/Easter 

(1 

săptămâni) 
(1 week) 

28-06-31.08 
(10 săptămâni) 

(10 weeks) 

II 12.09-19.11 

(10 săptămâni) 

(10 weeks) 

- 09.01-28.01 

(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

- Practica de 

specialitate 

Specialty 
Practicum 

21.11-23.12 

(5 săptămâni) 
(5 weeks) 

 

24.12-8.01 

(2 

săptămâni) 
(2 weeks) 

17.04-24.04 

Paşte/Easter 

(1 
săptămâni) 

(1 week) 

- 



Semestrul II /2nd semester 
F.02.O.06 Delincvenţa juvenilă şi 

justiţia juvenilă 
Juvenile deliquency and 
juvenile justice 

300 60 240 2 2 E 10 

S.03.O.07 Securitatea psihologică 
Psychological security 

150 45 105 2 1 E 5 

S.02.O.08 Problemele integrării 
sociale a persoanelor 
delincvente/deviante 
Problems of social 
integration of delinquent / 
deviant people 

150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.09 Instituţia medierii sociale 
Social mediation institution 

150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.10 Psihodiagnostic educaţional 
Educational psycho-
diagnostics 

150 45 105 2 1 E 5 

Total/ Total 900 240 660 8 8 5 30 
Semestrul III/ 3rd semester 

S.03.A.011 
 
S.03.A.012 

Violenţa în familie  
Domestic violence 
Gender educaţional 
Educational gender 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.013 Consiliere educaţională  
Educational counseling 

150 40 110 2 2 E 5 

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

Teoria şi practica protecţiei 
minorilor 
Minor protection theory 
and practice  
Practici europene de 
protecţie a minorilor 
European practices for the 
protection of minors 

150 40 110 2 2 E 5 

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

Psihoterapii cognitiv-
comportamentale 
Cognitive-behavioral 
psychotherapy 
Terapii narative 
Narative therapy 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.018 Practica de specialitate 
Speciality practicum  

300  300   E 10 

Total/ Total 900 160 740 8 8 5 30 
Semestrul IV /4th semester 

 Teza de master 
Masters’s thesis  

900  900   E 30 

Total/ Total 3600 625 2975 23 25 16 120 

 
Stagiile de practică 

Practicums  

Nr. d/o 

No.  

Stagiile de practică 

Practicums  

Sem. 

Semester 

Săptămâni 

Weeks 

Ore 

Hours 

Perioada 

Period of time 

Număr de 

credite 

Number of 

credits 

1. Practica de specialitate 

Speciality practicum 

III  5 300 Noiembrie-

Decembrie 

November-December 

10 

 Total    300  10 

 

 

 

 



Cursuri la liberă alegere  

Free-choice courses  

 

 
Semestrul 

Semester 

Denumirea unităţii de curs 

Name of the course 

 

 

Total 

ore 

Total 

hours 

Inclusiv 

including 

Numărul de 

ore pe 

săptămână 

No. of hours 

per week 

Forma 

de 

evaluare 

Assessm

ent form 

Nr. 

credite 

No. of 

credits 

Contact 

direct 

Direct 

contact 

Lucru 

individual 

Individual 

work 

C
u

rs
 

le
ct

u
re

 

S
em

in
ar

 

se
m

in
as

   

Semestrul II 
SemesterII 

Psihologia relaţiilor 

intergrupuri 

Psychology of intergroup 

relations 

150 45 105 1 2 E 5 

Semestrul III 
Semester III 

Pragmatica discursivă 

Discoursive pragmatics 

150 40 110 2 2 E 5 

Total  300 85 215 3 4 2 10  

 

Prerechizit pentru programele de master din domeniul de formare profesională “Ştiinţe ale 

educaţiei” 
Preconditions for Master’s programmes in the professional field “Education Sciences” 

 

 

 

Cod 

Code  

Modulul / disciplina 

Module/subject 

Total 

ore 

Total 

hours 

Inclusiv 
Numărul de ore pe 

săptămână Forma 

de 

evaluar

e 

Assess

ment 

form 

Număr 

de 

credite 

No. of 

credits 

Contact 

direct 

Direct 

contact 

Lucru 

indivi-

dual 

Individ

ual 

work 

C
u

rs
 

  
  

  
L

ec
tu

re
 

S
em

in
a

ri
i 

se
m

in
a

rs
 

L
a

b
o

ra
to

r 

L
a

b
o

ra
to

ry
 

w
o

rk
 

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

F.01.O.003 Teoria educaţiei 

Theory of education 

180      E 6 

F.01.O.004 Psihologia proceselor cognitive 

Psychology of cognitive processes 

150      E 5 

F.01.O.007 Teoria instruirii 

Theory of instruction 

150      E 5 

F.01.O.010 Psihologia afectivităţii şi proceselor 

reglatorii 

Psychology of Affection and 

Regulatory Processes 
 

150      E 

 

5 

F.01.O.011 

 

Psihologia personalităţii şi 

însuşirilor de personalitate 

Psychology of personality and 

personality traits 
 

150      E 5 

F.01.O.017 Introducere în metodologia 

cercetării pedagogice 

Introduction to Pedagogical 

Research Methodology 

 

120      E 4 

 Total 900      6E 30 



Notă explicativă 

 

Integrarea socială de succes a cetăţenilor este una dintre finalităţile majore ale societăţii. Multiplele 

probleme de ordin social-economic, diversitatea influenţei factorilor educaţionali, duce la apariţia 

comportamentelor deviante şi generează dificultăţi de integrare socială a unor persoane, cu toate acestea 

ele rămân a fi membri ai acestei societăţi şi preocuparea pentru reeducarea lor este o problemă impotrantă 

ce necesită efort din partea tuturor şi competenţe profesionale din partea celor implicaţi nemijlocit în 

procesul educaţional. 

Astăzi pedagogizarea societăţii în sensul amplificării influenţei educative dirijate cu mult peste 

perioadele copilăriei a devenit o realitate şi o necesitate. Acest fapt social necesită şi o schimbare de 

viziune asupra pregătirii specialiştilor în domeniu. Educatorii de profesie sunt cei care precizează 

finalităţile şi determină strategiile educaţionale pentru diverse categorii de vârstă, pentru diverse categorii 

sociale şi încadrează educaţia în diverse forme de influenţă. 

Analizând domeniile economiei naţionale, studiind diverse segmente ale pieţii muncii, am constatat 

o lipsă a pregătirii specialiştilor în domeniul educaţiei persoanelor cu deficienţe în integrarea socială. 

Ţinând cont de faptul că aceste persoane au necesităţi educative speciale, că organizarea procesului 

educaţional are un specific şi necesită competenţe specifice din partea specialiştilor implicaţi în proces, 

considerăm oportun propunerea unui program de studii la master în scopul lichidării unui gol în formarea 

profesioniştilor.  

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

Ministerului Justiţiei în scopul prevenirii manifestării comportamentului deviant la minori (în cazul 

angajaţilor din inspectoratele pentru minori) şi în scopul reeducării persoanelor de diferite vârste aflate în 

dificultate de integrare socială din cauza devianţei comportamentale; angajaţi în calitate de mediator în 

cadrul structurilor de mediere a problemelor ce ţin de devianţa comportamentală. 

Pregătirea temeinică în domeniul psihologiei, dar mai cu seamă în ştiinţele educaţiei, asigură 

absolvenţilor acestui program formarea competenţelor de identificare a devianţei comportamentale, de 

comunicare cu diverse categorii de persoane, de elaborare a strategiilor educative specifice nevoilor de 

formare a personalităţii diverselor categorii de cetăţeni. 

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, încadrarea în diverse proiecte şi programe educaţionale ce au avut 

drept scop formarea personalităţii cu nevoi educativ speciale, ne oferă oportunitatea de a iniţia un 

asemenea program de formare profesională.  

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

 

Finalităţile preconizate pentru Specialitatea Psihopedagogia comportamentului deviant 

 

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 tendinţelor de dezvoltare a sistemului ştiinţelor educaţiei şi identificarea  

 rolului psihopedagogiei comportamentului deviant în contextul acestora; 



 Cunoaşterea bazelor teoretice ale organizării şi realizării procesului educaţional de prevenire şi 

diminuare a devianţei comprtamentale; 

 Promovarea ideilor inovatoare ale teoriei şi practicii de prevenire a devianţei şcolare şi sociale; 

 Analiza nevoilor educaţionale ale diferitor categorii de persoane cu comportament deviant, prin 

utilizarea metodelor de lucru individual şi de consiliere; 

 Realizarea consultaţiilor individuale şi de grup cu persoanele cu comportament deviant; 

 Proiectarea activităţilor psihopedagogice pentru prevenirea, diminuarea şi corectarea 

comportamentului deviant, din diverse perspective; 

 Desfăşurarea activităţilor de diagnosticare şi profilaxie a comportmanentului deviant; 

  Evaluarea documentelor juridice, normativ-reglatorii, a procesului educaţional prin elaborarea şi 

utilizarea criteriilor, indicatorilor şi descriptorilor de performanţă determinaţi de finalităţile 

propuse. 

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 ştiinţele educaţiei 

Methodology of research in pedagogy and 

psychology 

5 F.01.O.01  + +    + + 

Statistica aplicată în ştiinţele educaţiei 

Apllied statistics in pedagogy and psychology 

5 F.01.O.02  + +    + + 

Psihologia comportamentului deviant 

Psychology of deviant behaviour 

10 F.01.O.03 + + + + + +  + 

Managementul procesului decizional (axarea 

pe organizarea activităţii instituţiilor sau 

procesului educaţional)  Decision-making 

management (focusing on organizing the 

work of institutions or the educational 

process) 

5 F.01.O.04 + + + +  +  + 

Problemele integrării sociale a persoanelor 

delincvente/deviante 

Problems of social integration of delinquent / 

deviant people 

5 S.01.O.05  + + +  +   

Delincvenţa juvenilă şi justiţia juvenilă 

Juvenile deliquency and juvenile justice 

10 S.02.O.06 + +    +  + 

Securitatea psihologică 

Psychological security 

5 S.02.O.07   + +  +  + 

Pedagogia delincvenţei 

Pedagogy of delinquent behaviour 

5 S.03.O.08  + + +  +   

Instituţia medierii sociale 

Social mediation institution 

5 S.02.O.09   + + +  +  

Psihodiagnostic educaţional 

Educational psycho-diagnostics 

5 S.02.O.10    +  + +  

Violenţa în familie  
Domestic violence 
Gender educaţional 
Educational gender 

5 S.03.A.011 

S.03.A.012 

 +    +  + 

Consiliere educaţională  
Educational counseling 

5 S.03.O.013   + + + + +  

Teoria şi practica protecţiei minorilor 
Minor protection theory and practice  
Practici europene de protecţie a minorilor 
European practices for the protection of 
minors 

5 S.03.A.014 

S.03.A.015 

 + + +    + 

Psihoterapii cognitiv-comportamentale 
Cognitive-behavioral psychotherapy 

5 S.03.A.016 

S.03.A.017 

 + +  + + +  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapii narative 
Narative therapy 

Practica de specialitate 
Speciality practicum  

10 S.03.O.018         

Teza de master 

Masters’s thesis 

30          


