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Cui se adresează
Programul de master este dedicat absolvenţilor secţiilor
de psihologie şi psihopedagogie specială precum şi
absolvenţilor altor specializări şi permite abordarea unei
cazuistici variate de populaţii clinice de la copii la
vârstnici.

Obiective
- înţelegerea principalelor modele teoretice şi a bazelor
ştiinţifice ale psihologiei clinice, la nivel masteral;
- dezvoltarea şi extinderea competenţelor specialiştilor în
activităţi de diagnostic psihologic, de consiliere şi
psihoterapie şi de consultanţă, precum şi în evaluarea
rezultatelor şi progresului beneficiarilor, în vederea
lucrului cu populaţii clinice şi condiţii psihologice
diverse;
- abilitarea în utilizarea metodologiei de cercetare clinică;
- familiarizarea şi abilitarea în aspectele etice şi de
deontologie profesională în psihologie clinică şi
psihoterapie.

Facilităţi, burse, oportunităţi
Studenţii pot beneficia, prin programele Socrates /
Erasmus, de burse de mobilităţi cu universităţile
partenere din diverse ţări europene.
Studenţii programului de masterat Psihologie Clinică şi
Psihoterapie, au posibilitatea de a face stagii clinice şi
ore de practică clinică psihologică, sub îndrumarea unui
personal specializat şi competent, în următoarele locaţii:
- programul de asistenţă psihologică a studenţilor UAIC
iniţiat de FPSE;
- instituţii de educaţie;
- în servicii de psihologie clinică şi psihoterapie din cadrul
unor instituţii publice de asistenţă şi protecţie sau din
cadrul unor servicii aparţinând de organizaţii
neguvernamentale cu activitate în domeniul asistenţei
psihologice, îndrumaţi de personal specializat şi
competent.

Actele necesare vor fi indicate la secretariat şi pe website:
http://www.psih.uaic.ro/admitere.htm

Forma de învăţământ: ZI
Durata studiilor: 2 ani

Discipline studiate:
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Introducere în psihotraumatologie
Psihopatologia copilului şi adultului
Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică
Consiliere psihologică
Psihoterapie ericksoniană şi hipnoză clinică
Metodologia cercetării ştiinţifice
Evaluare psihologică: metode psihometrice
Sexualitate normală şi patologică
Terapia tulburărilor de limbaj
Evaluarea psihologică a personalităţii prin tehnici proiective
Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la
persoanele cu nevoi speciale
Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
Evaluare psihologică şi psihodiagnostic clinic
Terapie sistemică
Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
Stagiu clinic
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