Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea
“ALEXANDRU IOAN CUZA” din Iaşi

RELAŢII UMANE
ŞI COMUNICARE
Media de admitere:
60% media examenului de licenţă
40% nota la proba orală - interviu

Cui se adresează
Masterul se adresează absolvenţilor facultăţilor de
Psihologie, Istorie, Filosofie, Drept, Ştiinţe Economice,
Litere, Teologie, Medicină.

Obiective
Prin acest master sunt formai specialiști în relaii umane,
în consiliere pentru imagine publică, în rezolvarea
conflictelor și mediere (în grupuri, organizaii etc.), în
relaii publice, în animarea și conducerea grupurilor, în
cercetarea știinifică din domeniul comunicării, precum și
în rezolvarea problemelor comunitare.

Competenţe vizate
- identificarea și interpretarea unor situaţii sau probleme
specifice din domeniul comunicării şi relaţionării umane,
precum și implementarea unor strategii de ameliorare a
comunicării;
- cunoașterea și utilizarea tehnicilor de mediere,
negociere și rezolvare a conflictelor în scopul
ameliorării relaiilor interpersonale, de grup,
organizaionale și comunitare;
- crearea și gestionarea imaginii publice, personale și
instituionale, precum și a relaiilor publice;
- construcia, evaluarea și promovarea mesajului
publicitar și utilizarea mass-media în promovarea
publicităii;
- identificarea nevoilor comunitare, analiza acestora și
elaborarea unui demers de intervenie comunitară;
- cercetarea ştiinţifică în domeniul relaiilor umane și
comunicării;
- formarea unor abilităţi de gestiune a relaiilor umane și
de comunicare în diverse profesii, ca specializare
complementară.

În cadrul masteratului sunt prevăzute stagii de practică la
Televiziunea Română şi în cadrul unor instituţii
administrative ale oraşului Iaşi.

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:
Psihologia influenţei sociale
Competenţe sociale şi emoţionale
Cunoașterea și optimizarea sinelui
Dinamica grupurilor
Psihosociologia comunităii
Analiza comunicării
Relaii publice și publicitate
Metode cantitative în cercetarea socială
Medierea
Tehnici de expresie şi dezvoltare personală
Psihologia evenimentelor de viaă
Psihologia rezolvării conflictelor
Psihologia atitudinilor
Tehnici de elaborare a unei lucrări ştiinţifice
Psihologia simţului comun în cunoaşterea personalităţii
Psihologie pozitivă aplicată
Practică de specialitate
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