Titlu/ Acronim

Psychology – Cognitive Science / PCS

Descriere generală

Misiune, Obiective fundamentale ale programului de studii de licență sau
masterat
Programul de licență de Psihologie - Științe cognitive (în limba engleză) este
conceput pentru a oferi studenților o înțelegere a domeniului interdisciplinar
al științelor cognitive. Programul introduce studenții în acest domeniu care
cuprinde ideile și metodele unor domenii academice tradiționale precum
psihologia, științele cognitive, lingvistica, filozofia, neuroștiințele. Misiunea
programului de licență este de a forma specialiști de înaltă calitate în
domeniul Științelor cognitive, prin dezvoltarea cunoștințelor teoretice,
abilităților practice și valorilor specifice, precum și prin promovarea
cercetării științifice și a practicilor profesionale validate științific, într-o
abordare coerentă, reflectată printr-un curriculum interdisciplinar.
Principalele obiective ale programului de licență sunt:
- dezvoltarea în plan academic, formativ pentru a opera cu concepte,
teorii și metode fundamentale din domeniul științelor cognitive;
- formarea competențelor necesare intervențiilor psihologice și
cercetării;
- familiarizarea cu evaluarea comportamentului uman în grupuri,
comunități și societate prin prisma științei cognitive.
Mai multe detalii cu privire la admiterea în cadrul acestui program pot fi
regăsite la adresa:
Acceseaza aici

Admitere
Cursuri

Planul de învățământ – Acceseaza aici

Profesori

Andreea BUTUCESCU, lector univ. dr.
Lucian CIOLAN, prof. univ. dr.
Sorin COSTREIE, conf. univ. dr.
Alin COTIGĂ, lector univ. dr.
Ioana DAVID, lector univ. dr.
Liviu DINU, conf. univ. dr.
Alexandru DRAGOMIR, asist. univ. dr.
Nicolae DUMITRAȘCU, lector univ. dr.
Mircea DUMITRU, prof. univ. dr.
Cezar GIOSAN, lector univ. dr.
Adrian GORBĂNESCU, lector univ. dr.
Rodica IANOLE, conf. univ. dr.
Simona IFTIMESCU, lector univ. dr.
Dragoș ILIESCU, prof. univ. dr.
Andrei ION, conf. univ. dr.
Emilian MIHAILOV, lector univ. dr.
Cornel MINCU, conf. univ. dr.
Cătălin NEDELCEA, prof. univ. dr.
Bogdan OPREA, lector univ. dr.
Anca SEVCENCO, conf. univ. dr.
Alina TIGĂU, conf. univ. dr.
Miralena TOMESCU, lector univ. dr.
Radu UMBREȘ, lector univ. dr.

Constantin VICĂ, lector univ. dr.
Andrei Șerban ZANFIRESCU, asist. univ. dr.
Perspective încarieră/
Debuşee profesionale

Testimoniale
absolvenți
Testimonial
coordonator de
program

La finalul studiilor universitare de 3 ani, absolvenții primesc diploma de
licență în Psihologie - Științe cognitive, având competențele necesare pentru
a intra în programele de supraveghere profesională pentru a deveni psihologi.
O altă linie de formare este cea pentru activitatea de cercetare în domeniul
Psihologiei - Științelor cognitive. Ei vor avea, de asemenea, oportunități de a
lucra la nivel internațional, în Uniunea Europeană sau SUA, neuroștiințele și
științele cognitive aplicate în domeniul sănătății fiind un domeniu prolific de
oportunități de carieră.
Dacă este cazul

În toamna anului 2021, Universitatea din București a lansat primul
program de Științe Cognitive din România. Este o premieră la nivel
național, iar pentru Facultatea de Psihologie și Științele Educației este o
provocare să preluăm stindardul pentru dezvoltarea acestui domeniu
(recunoscut acum ca ramură a psihologiei) în România.
Obiectivul principal al programului este acela de a introduce
gradual studenții în domeniul avangardist al studiilor referitoare la minte și
conștiință. Complexitatea acestor arii necesită o abordare interdisciplinară
reală – și într-adevăr acesta este primul program cu adevărat interdisciplinar
oferit la nivel de licență într-o universitate din România.
Domeniul științelor cognitive este un domeniu interdisciplinar, în
care se întrepătrund contribuții din arii precum psihologia, filosofia,
matematica, lingvistica, antropologia, medicina/biologia/neuroștiințele.
Această zestre multi- si interdisciplinară se regăsește în arhitectura
programului de licență ”Psihologie - Științe Cognitive”. În cursul celor 3
ani de studii (6 semestre), studenții parcurg un număr mare de cursuri tipice
pentru domeniul psihologiei (fundamente, psihologie cognitivă,
neuropsihologie, psihopatologie etc.), dar și de filosofie (filosofia minții,
logică), inteligență artificială (programare, algoritmi și structuri de date),
lingvistică (dezvoltarea limbajului), sociologie (cogniție socială), medicină
(genetică, neuroștiințe) etc., precum și un număr de cursuri transversale (de
ex. gândire critică, semiotică etc.), care îi echipează în general pentru
societatea contemporană.
Programul Științe Cognitive în limba engleză este un program cu
un număr redus de studenți (maxim 60), de elită, și cu un corp profesoral pe
măsură.
Psihologi, filosofi, lingviști, antropologi, specialiști în neuroștiințe,
specialiști în matematică aplicată și computer science, cu o experiență
masivă atât în cercetare cât și in predare, contribuie cu propriile perspective
în acest program la înțelegerea rețelei complexe care unește creierul (și
conștiința), corpul, oamenii și ecosistemele lor socio-tehnologice. Ceea ce
arată științele cognitive din ce in ce mai mult, atât din perspectivă
metodologică, cât și dintr-una aplicată, este că numai prin înțelegerea
interdisciplinară a rețelelor creier-minte-corp-societate putem căpăta acces

la înțelegerea a ceea ce este distinctiv pentru specia umană și pentru locul
său în natură.
Persoană de contact

Coordonatorul programului – adresă de e-mail
Prof. univ dr. Dragoș Iliescu – dragos.iliescu@fpse.unibuc.ro

