Psihologie (Licență – 3 ani, limba română)

Programul de studii de licență Psihologie – ca parte integrantă a ofertei educaționale a
Facultăţii de Stiințe ale Educației, Psihologie şi Asistență Socială, reprezintă o structură
instituţională de specializare în domeniul psihologie adresată studenților care doresc să obţină o
calificare în una dintre specializările din sfera serviciilor psihologice. Înfiinţarea acestei
specializări este justificată de necesitatea acoperirii posturilor de psihologi în instituțiile publice și
private de profil din județul Arad, dar și de nevoia formării unor specialiști care să intervină în
scopul ameliorării nivelului calităţii vieţii, raportat atât la viaţa publică precum şi la cea privată.
Acest program este centrat pe formarea specialiștilor, a experților în domeniul psihologiei
într-un cadru formal riguros, fundamentat ştiinţific şi cu înaltă relevanţă aplicativă, cadru conectat
la normele promovate de forurile profesionale din domeniu, în special Colegiul Psihologilor din
România.
Misiunea programului constă în profesionalizarea şi dezvoltarea carierei viitorilor
absolvenţi, formarea competenţelor metodologice, evaluative, de inetrvenţie, de comunicare, de
identificare și rezolvare a situaţiilor problemă necesare specialistului în psihologie.
Obiective educaţionale
- utilizarea unor noţiuni fundamentale şi specifice domeniilor psihologiei teoretice şi
aplicate în activitatea de cercetare şi aplicativă din domeniul psihologiei;
- integrarea şi utilizarea metodelor de cercetare din psihologie – observaţia, metodele
experimentale şi clinice, ancheta, interviul - în cadrul unor proiecte de cercetare;
- prelucarea datelor de cercetare şi formularea unui raport de cercetare în cadrul
cerectărilor realizate;
- iniţierea în utilizarea testelor psihologice şi a altor instrumentelor de evaluare
psihologică;
- analizarea, proiectarea şi realizarea sub supervizare a unor demersuri de evaluare şi
intervenţie în domeniul psihologiei educaţionale, clinice şi consilierii, organizaţionale şi în aria
psihologiei aplicate în domeniul securităţii naţionale;
- elaborarea în mod autonom a unui proiect personal de dezvoltare a carierei profesionale.
Oportunităţi profesionale
Programul de licenţă formează profesioniști pregătiți din punct de vedere teoretic si practic
in domeniul socio-uman, capabili sa asigure intervenţii în aria psihologiei, ce au ca scop
bunăstarea individului şi a grupurilor, elaborarea de programe de evaluare, intervenţie şi asistare
psihologică, planificarea si mobilizarea resurselor umane ale colectivității pentru asigurarea unei
vieţi echilibrate psihic şi relaţional a persoanelor . Avantajul pe care îl oferă un astfel de program
de studiu este acela al priorității în ocuparea locurilor de munca din diverse domenii atât din
organizațiile administrației publice, cat si din sectorul non-guvernamental, fundații sau entităţi
economice private care oferă şi servicii psihologice persoanelor private, grupurilor si persoanelor
din diverse contexte sociale şi profesionale.
Competenţe şi calificări
Competențe profesionale
•
Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei;
•
Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare în psihologie;
•
Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie;
•
Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei;
•
Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice;
•
Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifica domeniului psihologiei.

Competențe transversale
•
Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în
exercitarea profesiei.
•
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse
paliere ierarhice.
•
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social.
Calificări conform RNCIS și COR
Art-terapeut - 263504; Asistent de cercetare în psihologie - 263416; Cercetător în
psihologie - 263415; Consilier forța de muncă si șomaj - 242301; Consilier orientare privind
cariera - 242306; Consilier pentru tineret - 235920; Consilier în domeniul adicțiilor - 263502;
Consultant condiții de muncă - 242312; Consultant reconversie-mobilitate personal - 242311;
Consultant în domeniul fortei de munca - 242307; Coordonator în materie de securitate si sănătate
în muncă (studii superioare) - 226303; Evaluator de competente profesionale - 242405; Expert
centre de perfecționare - 231006; Expert forță de muncă si șomaj - 242302; Expert poligraf 263413; Formator - 242401; Formator de formatori - 242402; Inspector de specialitate formare,
evaluare si selecție profesională - 242404; Inspector de specialitate forta de munca si somaj 242303; Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - 325723; Psiholog școlar - 263414;
Psiholog în specialitatea consiliere psihologica - 263402; Psiholog în specialitatea psihologia
aplicata în servicii - 263406; Psiholog în specialitatea psihologia muncii si organizaționala 263404; Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor - 263405; Psiholog în specialitatea
psihologie aplicata în domeniul securității naționale - 263409; Psiholog în specialitatea psihologie
clinica - 263401; Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară si
vocațională - 263407; Psiholog în specialitatea psihologie judiciara-evaluarea comportamentului
simulat prin tehnica poligrafului - 263410; Psiholog în specialitatea psihopedagogie speciala 263408; Psiholog în specialitatea psihoterapie - 263403; Specialist relații sociale - 243212;
Specialist resurse umane - 242314; Specialist sisteme de calificare - 242313; Specialist în
domeniul securității si sănătății în munca - 226302; Specialist în relații publice - 243201; Terapeut
ocupațional – 263419.
Misiune – profesionalizare, dezvoltare, adaptare, intervenție, integrare.
Viziune – autonomie, perfecționare, aplicabilitate, co-relaționare, umanism.
Valori – respect, creativitate, cooperare, profesionalism, activism.
Responsabil program de studii: conf.
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