Titlu/ Acronim

Psihologie Educațională și Consiliere Psihologică/ PECP

Descriere generală

PECP își propune să genereze, în mod unic, două categorii de competenţe, pe
de o parte în aria psihologiei educaționale, consilierii școlare și vocaționale şi,
pe de altă parte, în sfera consilierii psihologice. În acelaşi timp, programul este
interesat de transferul productiv de competenţe între cele două componente,
fortificând astfel pregătirea specialiştilor în aceste arii, ca domenii
interconectate.
Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
1.
Cunoaşterea şi aplicarea principalelor strategii metodologice,
evaluative și de intervenție psihologică în domeniul educației;
2.
Dobândirea de competenţe de bază în domeniul consilierii psihologice
a copiilor, adolescenţilor și a familiei;
3. Abilitarea pentru a desfășura activități de consiliere şcolară si
vocaţională, intervenţie psihologică și consultanţă în domeniul educației;
4.
Dezvoltarea abilităţilor specifice în prevenţia şi asistarea copiilor,
adolescenţilor, adulţilor şi familiilor cu risc psihopatogen şi cu tulburări ale
dinamicilor de dezvoltare.
Mai multe detalii cu privire la admiterea în cadrul acestui program pot fi regăsite
la adresa:
http://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admitere-psihologie
Pentru detalii accesați planul de învățământ de pe pagina principală de admitere
la master.
În cadrul programului de master sunt implicați profesori și cercetători titulari din
cadrul departamentului, precum și profesioniști de renume din sfera practicii
profesionale: Conf. Univ. Dr. Florinda Golu, Lect. Univ. Dr. Adrian
Gorbănescu, Lect. Univ. Dr. Ruxandra Foloștină, Conf. Univ. Dr. Cornel Mincu,
Lect. Dr. Victor Badea.
Institutul de Psihoterapie Experiențială Focalizată pe Emoții
Great People Inside
Recunoaștere profesională: Programul de masterat oferă absolvenților o dublă
calificare: 1. Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și 2.
Consiliere psihologică. Aceste calificări se concretizează în posibilitatea
absolvenților de a obține, de la Colegiul Psihologilor din România, atestatul de
liberă practică în două domenii: domeniul educațional și domeniul clinic,
conform avizului acordat de CPR acestui program de masterat.
Debușee profesionale: cabinete individuale de psihologie, creşe, grădiniţe,
şcoli, universităţi din sectorul public şi privat; centre de asistare psihologică,
ONG-uri şi centre de protecţie, prevenţie sau asistare a tuturor categoriilor
umane vulnerabile și/sau aflate în situații de risc și impas existențial.
Grație parteneriatului programului de masterat cu una din asociațiile formatoare
de prestigiu existente la noi în țară, cursanții/absolvenții vor putea beneficia atât
de recunoașterea pentru psihoterapie a unui număr de 150 de ore parcurse în
cadrul anilor de masterat, cât și de posibilitatea continuării formării profesionale
în cadrul asociației partenere, pentru cumularea numărului total de ore necesare
obținerii dreptului de liberă practică în psihoterapie.
https://www.facebook.com/masterepecp
Coordonatorul programului:
Conf. Univ. Dr. Florinda Golu
florinda.golu@fpse.unibuc.ro
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Title/ acronym

Educational Psychology and Psychological Counselling / EPPC

Short description

EPPC aims to offer dual competencies both in educational psychology and
psychological counselling. At the same time, this master’s degree program
seeks to facilitate the transfer of competencies between the two areas, in order
to improve the training of professionals in these interconnected fields.
Main objectives:
1. Learning and applying appropriate methodological, assessment and
psychological intervention strategies in the field of education;
2. Acquiring core competencies in child, adolescent, and family
counselling;
3. Certification in school counselling, career counselling, and
psychological intervention in education;
4. Training of specific abilities for providing prevention and assistance
to children, adolescents, adults and families with psycho-pathogenic
risk and developmental disorders.
For more information regarding the admission to this program, please visit
the following link:
http://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admiterepsihologie
For a complete list of courses please check the program curriculum available
on the main admission page.
Among the teachers associated with EPPC, there are both established teachers
and researchers from our Department of Psychology, as well as renowned
practitioners, such as: Ph.D. Florinda Golu, Ph.D. Adrian Gorbănescu, Ph.D.
Ruxandra Foloștină, Ph.D. Cornel Mincu, Ph.D. Victor Badea.
Institute of Emotion Focused Experiential Psychotherapy
Great People Inside
Professional qualifications: Romanian College of Psychologists certifies our
graduates both in the educational and clinical field. More specifically,
graduates can apply for 1. Educational psychology, school counselling and
career counselling and 2. Counselling Psychology.
Career opportunities: private practice, nurseries, kindergartens, schools,
universities, ONGs., centers for the protection and psychological assistance
of vulnerable individuals and/or in at-risk situations.
Thanks to our partnership with one of the most prestigious psychotherapy
school in our country, graduates will also have the opportunity to pursue a
psychotherapy qualification, as 150 hours will be recognized from our
curriculum for this career path.
https://www.facebook.com/masterepecp
Program coordinator
PhD. Florinda Golu
florinda.golu@fpse.unibuc.ro
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