UB

Facultatea de Psihologie
și Știinţele Educaţiei

3 ani

LICENŢĂ
Psihologie
Știinţe ale Educaţiei

MASTERAT

2 ani
3 ani

Psihologie
Știinţe ale Educaţiei
Interdisciplinar
Știinţe ale Educaţiei și Psihologie
Știinţe ale Educaţiei și Teatru și Artele Spectacolului
Știinţe ale Educaţiei și Calculatoare și Tehnologia Informaţiei

DOCTORAT
Psihologie și Știinţele Educaţiei (Pedagogie)

POSTDOCTORAT
Psihologie

Cursuri Postuniversitare
Modulul psihopedagogic Nivel I și II
Conversie profesională:
Program de conversie profesională în pedagogia
învăţământului primar și preșcolar (ID)

„La FPSE găsiţi tot ceea ce vă trebuie pentru a deveni un specialist bine pregătit. Găsiţi cadre
didactice profesioniste și dornice să vă ajute și să vă îndrume primii pași în cariera de psiholog,
formator, profesor sau specialist în psihopedagogie specială, oportunităţi de practică în
instituţii de renume, centre de cercetare și dezvoltare, atât naţionale, cât și internaţionale,
spaţii moderne de învăţare și o asociaţie de studenţi pe care vă puteţi baza mereu. Din
experienţa personală, vă pot spune că decizia de a urma această facultate mi-a schimbat
total perspectiva asupra vieţii, prin întâlnirea cu oameni extraordinari și prin participarea în
diferite contexte, care m-au ajutat să îmi dau seama ce îmi doresc de la mine, ce îmi doresc de
la viitor și ce îmi doresc de la cei din jurul meu.” [Cristina, studentă]

Oportunităţi pentru studenţi
burse
•
•
•
•

Burse pentru performanţa știinţifică
Burse de performanţă Meritul Olimpic
Burse de merit
Burse de studiu pentru studenţii cu
domiciliul în mediul rural
• Burse sociale și sociale ocazionale
• Burse speciale acordate studenţilor cu
rezultate remarcabile în activităţi culturale
sau sportive
• Burse speciale pentru activităţi
extracurriculare

cazare
• Locuri de cazare în căminele
Universităţii din București

biblioteci
• Biblioteca Facultăţii de
Psihologie și Știinţele Educaţiei
• Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

facilităţi sportive
„Unde?”
• Sala de Sport din clădirea Facultăţii de Drept
• Sala de Sport „Pitar Moș” din clădirea Facultăţii de Limbi și
Literaturi Străine
• Sala de Sport „Cămin Gaudeamus” din clădirea Facultăţii de
Sociologie și Asistenţă Socială
• Baza sportivă a Departamentului de Educaţie Fizică și Sport
• Sala de Sport „Măgurele” din clădirea Facultăţii de Fizică

Oportunităţi pentru studenţi
centre de cercetare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrul de Psihologie Aplicată
Centrul de Management și Evaluare Educaţională
Centrul de Orientare și Consiliere a Carierei
Laborator de Didactică
Centrul de Tehnologii de Acces
Centrul Doctoral de Cercetare Interdisciplinară, Inovare și Dezvoltare Durabilă
Centrul de Dezvoltare Personală, Consiliere și Psihoterapie Experienţială
Laboratorul de Știinţe Cognitive Clinice
Laboratul de Măsurători Educaţionale
Centrul de Dezvoltare și Formare în Domeniul Învăţământului Superior
Centrul de Cercetare și Promovare a Echităţii în Educaţie
Centrul Româno-Danez pentru starea de bine a copiilor – RODAWELL

mobilităţi internaţionale
• Burse Erasmus+, program al Comisiei Europene, și ale altor
programe internaţionale, în universităţi din străinătate
• Consorţiul CIVIS

asociaţii studenţești
• Asociaţia Studenţilor la Psihologie și Știinţele Educaţiei (ASPSE)
• Asociaţia Studenţilor din Universitatea din București (ASUB)

Certificarea pentru profesia didactică (Nivelul I și Nivelul II)

Studenţii Universităţii din București care doresc să urmeze cursurile modulului psihopedagogic se pot înscrie în anul I
(luna octombrie) la Departamentul de Formare a Profesorilor (Complexul Leu, corp A, etaj 5), după ce au fost declaraţi admiși
la facultatea pentru care au optat.

Direcţia Învăţământ la Distanţă și Frecvenţă Redusă

La nivelul Facultăţii de Psihologie și Știinţele Educaţiei, Direcţia ID – IFR CREDIS reprezintă un centru de coordonare și resurse
pentru învăţământul la distanţă (ID) și frecvenţă redusă (IFR), bazându-se pe învăţarea de tip blended-learning. Flexibilitatea
din cadrul acestor programe de studii respectă standardele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS) și reprezintă un sprijin și pentru alte proiecte ale facultăţii. La nivelul Universităţii, expertiza acumulată în domeniul
învăţământului la distanţă este pusă în valoare prin consiliere, consultanţă și recomandările suport pe care staff-ul Direcţiei îl
oferă și altor facultăţi ce desfășoară programe în regim ID – IFR. credis.unibuc.ro

Oferta
educaţională
LICENŢĂ

Oferta
educaţională
MASTERAT

• Psihologie

• Psihologie

•
•

Grupul I. Psihologie organizaţională

•

Psihologie
Psihologie – Știinţe cognitive
(în limba română)
Psihologie – Știinţe cognitive
(în limba engleză)

• Știinţe ale educaţiei
•
•
•
•
•
•

Pedagogie
Psihopedagogie Specială
Pedagogia învăţământului
primar și preșcolar– București
Pedagogia învăţământului
primar și preșcolar – Buzău
Pedagogia învăţământului
primar și preșcolar – Focșani
Pedagogia învăţământului
primar și preșcolar (ID)

• Știinţe ale educaţiei

• Formarea formatorilor
• Managementul și evaluarea organizaţiilor și
1. Psihologie organizaţională și managementul
programelor educaţionale
resurselor umane
• Consiliere școlară și în carieră
2. Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor • Învăţare, inovare și coaching în educaţie
3. Psihologie aplicată în domeniul securităţii
• Didactici inovative în învăţământul primar
naţionale
• Mentoratul în educaţie
4. Sănătate ocupaţională și performanţa resursei
• Educaţie timpurie
umane
• Pedagogii alternative și artă teatrală în
educaţie
Grupul II. Psihologie clinică
• Psihopedagogia școlii incluzive
5. Psihologie educaţională și consiliere psihologică • Terapia logopedică în procesele de
6. Psihologie clinică – evaluare și intervenţie
comunicare
terapeutică
• Tehnologii informatice și de comunicaţii
7. Psihologia sănătăţii – Cercetare clinică și
în educaţie (Interdisciplinar cu domeniul
Optimizare comportamentală
Calculatoare și tehnologia informaţiei)
8. Psihologia traumei – evaluare clinică și
•
Management educaţional – filiala Buzău
intervenţie terapeutică
• Management educaţional – filiala Focșani
9. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială
• Management educaţional (IFR)
unificatoare (PEU) și dezvoltare personală
10. Psihologia clinică și psihoterapia copilului și
familiei
11. Psihoterapie focalizată pe emoţii
12. Terapii cognitiv-comportamentale

Oferta
educaţională
DOCTORAT

Oferta educaţională:
POSTDOCTORAT
Oferta educaţională:
POSTUNIVERSITAR

• Școala Doctorală în Psihologie
și Știinţele Educaţiei
doctorat.unibuc.ro/psihologie/
prezentarea-scolii/

Program de conversie profesională
pentru cadrele didactice încadrate în
sistemul de învăţământ preuniversitar

• Psihologie
• Bursa Postdoctorală RAF
• Psihologie aplicată în diplomaţie și
relaţii internaţionale
• Leadership și competenţe manageriale
• Abordări moderne în Psihopedagogia specială
• Leadership educaţional pentru transformare
sustenabilă
• Pedagogia învăţământului primar și preșcolar

ADMITEREA la Facultatea de Psihologie și Știinţele Educaţiei:
iulie și septembrie
Licenţă

Masterat

Pentru programele din domeniul Știinţe ale educaţiei:
Media generală a examenului de Bacalaureat
Pentru programele din domeniul Psihologie:
Examen scris- probă de cunoștinţe tip grilă (din tematică)
Psihologie - Știinţe cognitive (programul în limba română și
programul în limba engleză):
Examen scris – probă cu două componente:
a) probă scrisă tip grilă (din tematică)
b) probă scrisă de gândire critică tip grilă
Psihologie – Știinţe cognitive (în limba engleză): examen în
limba engleză. Este necesar atestat lingvistic de limbă engleză.

Criterii departajare pentru domeniul Știinţe ale educaţiei:
1. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de
Bacalaureat
2. Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de
Bacalaureat
Criteriile de departajare domeniul Psihologie:
1. Media examenului de bacalaureat
2. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat
3. Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat

Probă orală
din tematică

Criterii departajare:
1. medie licenţă
2. medie ani studii de licenţă
pentru programele din
domeniul Psihologie

Concurs dosare
Medie licenţă – 60%
Medie ani studii de
licenţă – 40%

Criteriu de departajare:
Media ultimului an de studii de licenţă

pentru programele din domeniul
Știinţe ale educaţiei

Pentru detalii privind numărul de locuri și perioada de înscriere, vezi admitere.unibuc.ro și fpse.unibuc.ro/admitere.

Oportunităţi
de carieră
• cadre didactice în învăţământul preuniversitar și
universitar
• cercetători în instituţiile de profil
• consilieri în orientare școlară și profesională
• experţi în laboratoarele de criminalistică și
evaluare juridică
• experţi în testare psihologică în transporturi
• experţi în consiliere și psihoterapie (personală, de
familie, de grup etc.)
• consilieri psihologici în organizaţiile
guvernamentale, nonguvernamentale sau private
• psihologi în laboratoarele instituţiilor militare
• experţi în domeniul marketing educaţional
• specialiști în consultanţă educaţională și evaluarea
de programe
• experţi în proiectarea, implementarea și evaluarea
curriculumului
• specialiști în asistenţă psihopedagogică și socială
• specialiști în terapie logopedică
• specialiști în evaluare și intervenţie psihopedagogică
specială, profesori itineranţi/de sprijin, consultanţi
în proiectarea și managementul activităţilor
și proiectelor destinate persoanelor cu cerinţe
educative speciale
• experţi în domeniul managementului educaţional
• specialişti în utilizarea şi implementarea
tehnologiilor informatice şi de comunicaţii în
educaţie

„Această facultate mi-a arătat că nu există limite ce nu pot fi depășite. O altă mare oportunitate
este Asociaţia studenţilor din cadrul acestei facultăţi, ASPSE, o asociaţie minunată care
integrează studenţii; pot spune că este o resursă completă pentru dezvoltare personală și
este ca o a doua familie, alcătuită din voluntari. O altă provocare pentru mine a fost mutarea
de acasă în camera de cămin. La început am fost reticentă, dar acum nu pot concepe faptul
că la anul există posibilitatea de a nu mai sta în căminul din Grozăvești. La acomodarea mea
aici au contribuit și cei din ASUB, oameni care transmit energie pozitivă și care surprind la
fiecare pas prin proiecte inovative și legături interpersonale puternice. Celor ce vor alege să
meargă pe drumul pe care merg eu le pot spune că nu este ușor, că vor fi zile în care vor vrea
să se dea bătuţi, dar nimic nu se compară cu bucuria că ţi-ai atins obiectivele, ţi-ai îndeplinit
scopul sau ai fost la o petrecere alături de cei dragi. Iar acum urmează să vă puneţi întrebarea:
«Și acum ce?», la care cu siguranţă găsiţi răspuns între pereţii FPSE-ului. Așa cum am spus,
ASPSE livrează o gamă largă de proiecte, printre care și Caravana FPSE. Voluntar fiind în
acest proiect, am mers, alături de alţi colegi, în diferite licee din ţară și am promovat cum am
putut mai bine facultatea noastră.” [studentă FPSE]

admitere.unibuc.ro
fpse.unibuc.ro
facebook.com/fpse.unibuc.ro
instagram.com/fpseub/
Șos. Panduri, nr. 90, sector 5, 050663, București
Tel: (+40) 31 425 34 45; (+40) 31 425 34 46
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