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ADMITERE 2016
PROGRAME POSTUNIVERSITARE
DE FORMARE CONTINUĂ

 Tulburări de dezvoltare – aprobat de Ministerul Educaţiei si
Cercetării, prin adresa nr 27891 din 6.02.2014 ;
 Consilierea copiilor cu cerinţe educative speciale – aprobat de
Ministerul Educaţiei si Cercetării, prin adresa nr 27891 din
6.02.2014;
 Practici de psihologie clinică pentru copil şi adolescent – aprobat
de Ministerul Educaţiei si Cercetării, prin adresa nr 27891 din
6.02.2014;
 Selecţia, recrutarea şi evaluarea resurselor umane – aprobat de
Ministerul Educaţiei si Cercetării, prin adresa nr 27891 din
6.02.2014.

CONTACT
Telefon: 021.455.10.21
E-mail: marica.simona@spiruharet.ro

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR
TULBURĂRI DE DEZVOLTARE
 ADRESABILITATE
Ne adresam absolvenţilor de studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna), specializarea
Psihologie şi/sau absolvenţilor de studii universitare de masterat (ciclul II Bologna), specializarea
Psihologie.
 DURATA PROGRAMULUI
Programul postuniversitar se va desfăşura pe o perioadă de 6 luni, însumând 180 de ore, cu
accent pe practică în domeniul specific.
 CORP PROFESORAL
Veţi fi îndrumaţi de o echipă de profesori care sunt, în acelaşi timp, psihologi cu vasta
experienta în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii, terapiei, psihopedagogiei speciale.
Pentru realizarea activitatilor practice au fost incheiate protocoale de colaborare cu o serie de
instituţii de profil.
 STRUCTURA PROGRAMULUI
Modulele Programului Postuniversitar vor acoperi urmatoarele problematici:
Elemente de neuropsihiatrie infantilă; Diagnostic şi evaluare clinică în tulburările de
dezvoltare; Principii şi tehnici de intervenţie terapeutică; Manifestările psihopatologice în TSA;
Dinamica familială
 COMPETENŢE CONFERITE
Programul ofera asimilarea urmatoarelor competenţe: explicarea şi interpretarea
fenomenelor psihologice, utilizând adecvat concepte şi teorii de bază din domeniu, elaborarea
strategiei de psihodiagnostic prin identificarea adecvată a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi
asistenţă psihologică etalonate şi validate, în funcţie de scopul evaluării psihologice şi grupul ţintă,
analiza calităţii planului de intervenţie, aplicarea principiilor comunicării eficiente în intervenţia
psihologică cu scopul stabilirii unui contact eficient şi adecvat particularităţilor beneficiarului,
exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea
profesiei.

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR
CONSILIEREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE
 ADRESABILITATE
Ne adresam absolvenţilor de studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna),
specializarea Psihologie şi/sau absolvenţilor de studii universitare de masterat (ciclul II Bologna),
specializarea Psihologie.
 DURATA PROGRAMULUI
Programul postuniversitar se va desfăşura pe o perioadă de 6 luni, însumând 180 de ore, cu
accent pe practică în resurse umane.
 CORP PROFESORAL
Veţi fi îndrumaţi de o echipă de profesori care sunt, în acelaşi timp, psihologi cu vasta
experienta în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii, terapiei, psihopedagogiei speciale.

Pentru realizarea activităţilor practice au fost încheiate protocoale de colaborare cu o
serie de instituţii de profil.
 STRUCTURA PROGRAMULUI
Modulele Programului Postuniversitar vor acoperi urmatoarele problematici:
Consiliere şi integrare şcolară; Consilierea în ADHD / ADD; Tulburările de
învăţare; Tulburările de limbaj şi comunicare; Tulburările comportamentale; Management
educaţional integrat; Proiectarea activităţilor educaţionale integrate.
 COMPETENŢE CONFERITE
Programul postuniversitar se va finaliza cu un examen de certificare a
competenţelor profesionale asimilate
(explicarea şi interpretarea fenomenelor
psihologice, utilizând adecvat concepte şi teorii de bază din domeniu; elaborarea de
interpretări psihologice ale comportamentului şi proceselor mentale la diferite niveluri:
celular, individual, de grup şi cultural; implementarea planului de interventie la nivel de
individ/ grup/ organizatie, adaptat nevoilor specifice ale clientului monitorizarea si
evaluarea interventiei; aplicarea principiilor comunicării eficiente în intervenţia psihologică
cu scopul stabilirii unui contact eficient şi adecvat particularităţilor beneficiarului;
exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în
exercitarea profesiei).

PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR
PRACTICI DE PSIHOLOGIE CLINICĂ PENTRU COPIL ŞI
ADOLESCENT

ADRESABILITATE

Ne adresam absolvenţilor de studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna),
specializarea Psihologie, şi/sau absolvenţilor de studii universitare de masterat (ciclul II
Bologna), specializarea Psihologie.
DURATA PROGRAMULUI
Programul posuniversitar se va desfăşura pe o perioadă de 6 luni, însumând
180 de ore, cu accent pe practica in clinica.
CORP PROFESORAL
Veţi fi îndrumaţi de o echipă de profesori care sunt, în acelaşi timp, psihologi
şi medici cu vastă experienţă clinică.
Pentru realizarea activităţilor practice au fost încheiate protocoale de
colaborare cu o serie de instituţii cu profil medical şi Asociaţii de intervenţie
terapeutică.
STRUCTURA PROGRAMULUI
Modulele Programului Postuniversitar vor acoperi urmatoarele problematici:
Diagnoză şi intervenţie clinică în tulburările de dezvoltare
Evaluarea clinică şi psihologică în aria deficienţelor mentale
Tulburările de atenţie la preşcolar şi şcolarul mic - posibilităţi de
diagnoză şi intervenţie
Tulburările emoţionale şi de comportament la copil şi adolescent
Problematica psihopatologică în adolescent
Tehnici de bune practici în evaluare şi intervenţie clinică
 COMPETENŢE CONFERITE
Programul postuniversitar se va finaliza cu un examen de certificare a

competenţelor profesionale asimilate
Absolventii vor putea activa ca psihologi în specialitatea psihologie clinică, cod COR
263401.

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR
SELECŢIA, RECRUTAREA ŞI EVALUAREA RESURSELOR UMANE

 ADRESABILITATE

Ne adresam absolvenţilor de studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna),
specializarea Psihologie şi/sau absolvenţilor de studii universitare de masterat (ciclul
II Bologna), specializarea Psihologie.
 DURATA PROGRAMULUI
Programul postuniversitar se va desfăşura pe o perioadă de 6 luni, însumând 180 de
ore, cu accent pe practică în resurse umane.
 CORP PROFESORAL
Veţi fi îndrumaţi de o echipă de profesori care sunt, în acelaşi timp, psihologi cu vasta
experienta în domeniul psihologiei muncii, psihologiei organizaţionale şi în domeniul
managementului resurselor umane.
Pentru realizarea activitatilor practice au fost incheiate protocoale de
colaborare cu o serie de instituţii cu profil resurse umane.
 STRUCTURA PROGRAMULUI
Modulele Programului Postuniversitar vor acoperi urmatoarele
problematici:
- Metode moderne de testare psihologică în selecţie-recrutare
- Selecţia şi evaluarea personalului managerial
- Elemente de psihologia muncii implicate în procesul de selecţierecrutare
- Proceduri de evaluare în resursele umane
- Evaluarea psihologică a personalităţii angajatului
- Proceduri de selecţie - recrutare în resursele umane
 COMPETENŢE CONFERITE
Programul postuniversitar se va finaliza cu un examen de certificare a competenţelor
profesionale asimilate (utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor
şi metodelor de bază specifice Psihologiei, în special, şi Ştiinţelor socioumane, în general;
interpretarea
situatiilor
concrete
de
asistenta
psihologica
la
nivelul
individului/grupului/organizatiei; implementarea planului de interventie la nivel de individ/
grup/ organizatie, adaptat nevoilor specifice ale clientului monitorizarea si evaluarea
interventiei; aplicarea principiilor comunicării eficiente în intervenţia psihologică cu scopul
stabilirii unui contact eficient şi adecvat particularităţilor beneficiarului; exercitarea sarcinilor
profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei; autoevaluarea
nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica
contextului social).
Absolventii vor putea activa ca psihologi cu urmatoarele ocupaţii : şef serviciu
resurse umane, cod COR 123205, evaluator resurse de muncă, cod COR 123206, manager
resurse umane, cod COR 123207, analist piaţa muncii, cod COR 242308, analist
recrutare/integrare salariaţi, cod COR 242309, analist resurse umane, cod COR 333306,
inspector de specialitate de formare, evaluare şi selecţie profesională, cod COR 242404,
inspector în resurse umane, cod COR 333304, specialist resurse umane, cod COR 242314.

