PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE VARĂ 2021 – (PERIOADA 26.04-28.04 – 06.05-30.05.2021)
AN II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER -DOMENIUL PSIHOLOGIE

IMPORTANT!!!
Examenele din sesiunea de vară se susțin online, conform structurii anului universitar, în perioada 26.04. – 30. 05. 2021 (29.04 –
05.05.2021 – vacanță de Paște). Modalitatea de evaluare se stabilește cu profesorul titular de disciplină.
Cererile pentru susținerea restanțelor din anii anteriori/diferențelor se transmit pe adresa de contact a secretarei de an, însoțite
de copia chitanței de achitare a 50 lei/disciplină, în perioada 17 – 21 mai 2021, specificând în mesaj: numele și prenumele, programul de
studii, disciplina. Perioada de susținere a acestor examene este 31 mai – 3 iunie 2021.
Examenele restante din anul curent universitar se susțin în perioada 31 mai – 3 iunie 2021 (nu se depun cereri).
Examenele în vederea măririlor de notă se susțin în perioada 31 mai – 3 iunie 2021, pe baza unei cereri, însoțită de copia chitanței
de achitare a 50 lei/disciplină (unde este cazul: mai mult de 3 măriri de notă), transmisă pe adresa de contact a secretarei de an, în perioada
25 - 30 mai 2021, specificând în mesaj: numele și prenumele, programul de studii, disciplina.
Cererile pentru reexaminări (examene nepromovate după sesiunea de restanțe) se transmit în perioada 01-03 iunie 2021, pe
adresa de contact a secretarei de an, însoțite de copia chitanței de achitare a 50 lei/disciplină (a treia prezentare pentru examenele restante
din anul curent sau orice alt examen nepromovat din anii anteriori), specificând în mesaj: numele și prenumele, programul de studii,
disciplina. Perioada de susținere a acestor examene este 04 – 06 iunie 2021.
Taxa/taxele se achită în contul FPSE deschis la BCR – RO51RNCB0076010452620069.
ATENȚIE! În vederea susținerii examenelor restante, studenții sunt rugați să contacteze cadrele didactice titulare de disciplină pe email pentru a putea stabili modalitatea de evaluare. (adresele de e-mail se pot vizualiza pe tabelele cu programarea examenelor din sesiune)
Notă: Date de contact secretare de an:
https://fpse.unibuc.ro/images/temp/2020/PROGRAM%20CU%20PUBLICUL%20SECRETARIAT%202020.pdf

Anul II – Psihologie organizațională și managementul resurselor umane
Nr.crt Disciplina
1.

Practici de motivare organizațională

2.

Patologie și terapie organizațională

3.

Comportament organizațional aplicat

4.

Evaluarea și managementul emoțiilor în
organizații
Comportamentul consumatorului

5.
6.

Practică (stagiu pentru elaborarea tezei de
disertație)

Cadru didactic/adresă de e-mail
instituțională
Prof. dr. R. Z. Cretu /
zeno.cretu@fpse.unibuc.ro
Conf. dr. V. Rotarescu /
violeta.rotarescu@fpse.unibuc.ro
Conf. dr. G. Panisoara /
georgeta.panisoara@fpse.unibuc.ro
Prof. Ciolacu Mihai /
ciolacu.mihai88@yahoo.com
Lect. dr. I. David /
ioana.david@fpse.unibuc.ro
Prof. dr. R. Z. Cretu /
zeno.cretu@fpse.unibuc.ro

Data

Interval orar

Modalitate examinare

08.05.2021

18:00

Portofoliu

12.05.2021

18:00

Portofoliu

14.05.2021

18:00

Portofoliu

26.04.2021

18:00

portofoliu

27.04.2021

18:00

Examen sinteza

06.05.2021

18:00

Portofoliu

Data

Interval orar

Modalitate examinare

24.05.2021

18:00-19:00

Examen grilă online

14.05.2021

17:00-19:00

Portofoliu

26.05.2021

17:00 – 19:00

Examen scris - online

19.05.2021

18:00-20:00

Examen grilă online

28.05.2021

16:00-17:00

Proiect online

Anul II – Sănătate ocupațională și performanța resursei umane
Nr.crt Disciplina
1.
2.
3.
4.
5.

Dezvoltarea competentelor emotionale in
organizatie
Intervenții pentru promovarea sănătății
ocupaționale
Managementul conducerii si performantei de
grup
Legislatia in domeniul muncii și sănătății
ocupaționale
Practică (stagiu pentru elaborarea lucrării de
disertație)

Cadru didactic/adresă de email instituțională
Prof. Andreea Petrus /
andreea.petrus@drd.unibuc.ro
Asist.univ.dr. Bogdan Oprea
bogdan.oprea@fpse.unibuc.ro
Prof. dr. Eugen Avram /
eugen.avram@fpse.unibuc.ro
Prof. invitat G. Moraru /
gelusimoraru@gmail.com
Dragos Iliescu
dragos.iliescu@fpse.unibuc.ro

Anul II – Psihotraumatologie și asistare psihologică
Nr.crt Disciplina
1.

3.

Asistarea psihologică și psihoterapia copiilor
traumatizați
Asistarea psihologică şi psihoterapia traumelor
II
Curs deschis: Evaluare neuropsihologică clinică

4.

Practica cercetării

5.

Practică (stagiu pentru elaborarea lucrării de
disertație)

2.

Cadru didactic/adresă de e-mail Data
instituțională
Lect. dr. M. Badea /
25.05.2021
marina.badea@fpse.unibuc.ro
Lect. dr. D. Vasile /
11.05.2021
diana.vasile@fpse.unibuc.ro
Prof. asociat N. Dumitrașcu /
08.05.2021
nicolae_dumitrascu@hotmail.com
Lect. dr. A. Gorbanescu /
28:05.2021
adrian.gorbanescu@fpse.unibuc.ro
Asist.dr. Claudiu Papasteri
29.05.2021
Claudiu.papasteri@fpse.unibuc.ro

Interval orar

Modalitate examinare

10:00-11:00

examen scris online

16:00-20:00

examen practic online

09:00-10:00

grila/platforma online

-

lucrare trimisa pe mail

-

lucrare trimisa pe mail

Anul II – Psihologia sănătății – cercetare clinică și optimizare comportamentală
Nr.crt Disciplina
1.

Consiliere psihologică și integrare socială

2.

Optimizare cognitiv-comportamentală la copii și
adolescenți
Psihologie pozitivă și dezvoltare personală

3.
4.
5.

Practică (stagiu pentru elaborarea lucrării de
disertație)
Neuropsihologie clinică și practica de profil

Cadru didactic/adresă de email instituțională
Conf. dr. R. Tomșa /
raluca.tomsa@fpse.unibuc.ro
Conf. dr. Ioana Podină /
ioana.podina@fpse.unibuc.ro
Conf. dr. Cornel Mincu /
laurentiu.mincu@fpse.unibuc.ro
Prof. dr. Eugen Avram /
eugen.avram@fpse.unibuc.ro
Lect. dr. Cezar Giosan
cezar.giosan@fpse.unibuc.ro

Data

Interval orar

Modalitate examinare

6.05.2021

-

Predare portofoliu

26.04.2021

-

Predare proiect

10.05.2021

18:00-19:00

Examen grilă

24.05.2021

-

Predare proiect

15.05.2021

18:00-20:00

Examen grilă

Anul II – Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional
Nr.crt Disciplina
1.

Comunicarea verbală şi nonverbală în
mediile şcolare

Cadru didactic/adresă de e-mail
instituțională
Conf. dr. G. Pânişoară /
georgeta.panisoara@fpse.unibuc.ro

Data

Interval orar

10.05.2021

16.30

Modalitate
examinare
Colocviu

2.

Intervenţii psihologice în situaţii de criză în
mediul şcolar
Practică supervizată (stagiu practic pentru
elaborarea lucrării de disertație)

Adam Raluca /
14.05.2021
andreea.raluca.dragomir@drd.unibuc.ro
Conf. dr. F. Golu /
21.05.2021
florinda.golu@fpse.unibuc.ro

17.00

Colocviu

18.30

Colocviu

4.

Consiliere parentală

28.04.2021

17.00

Colocviu

5.

Aplicații ale psihologiei dezvoltării în
domeniul educațional

Lect. dr. A. Stoica /
adriana_mihaela_stoica@yahoo.com
Conf. dr. Florinda Golu /
florinda.golu@fpse.unibuc.ro

6.05.2021

17.00

Colocviu

3.

AN II - Psihologie aplicată în domeniul securității naționale.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Cadru didactic/
adresa de e-mail instituținală

Denumirea disciplinei
Cercetare psihologica aplicata in domeniul militar
Managementul stresului operational si asistare psihologica.
Managementul comunicării și conducerii
Pregatirea psihologica a personalului si managementul
incidentelor critice
Practica (analiza comportamentala)
Practică (stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație)

Prof. CREȚU Romeo
zeno.cretu@fpse.unibuc.ro
conf. dr. Violeta ROTARESCU
violeta.rotarescu@fpse.unibuc.ro
as. univ. OPREA Bogdan
bogdan.oprea@fpse.unibuc.ro
Lect. MĂRINEANU Vasile
vasile.marineanu@g.unibuc.ro
Lect. KISS Csaba
csaba.kiss@unibuc.ro
Lect. GORBĂNESCU Adrian
adrian.gorbanescu@unibuc.ro

Interval orar
(dacă este
cazul)

Modalitate de
examinare

23.05.2021

18:00-20:00

Examen

21.05.2021

14:00-16:00

Proiect

19.05.2021

18:00-20:00

Examen

13.05.2021

18:00-20:00

Examen

Data
28.05.2021

25.05.2021

Proiect

Proiect

AN II - Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică
Nr.
crt.
1
2

Denumirea disciplinei
Evaluarea si terapia recuperatorie a persoanelor
cu nevoi speciale
Consiliere individuala si de grup centrata pe
psihotrauma.

Cadru didactic/
adresa de e-mail instituținală
Lect. univ. FOLOȘTINĂ Ruxandra
ruxandra.folostina@fpse.unibuc.ro
Lect. dr. BADEA Marina
marina.badea@unibuc.ro

Data
28.04.2021
26.04.2021

Interval
orar
(dacă este
cazul)
12:0013:00

Modalitate de
examinare
Examen grila
Colocviu

3
4
5
6
7

Evaluarea si consilierea transgenerationala a
cuplului si familiei,
Psihoterapii resocializatoare și creative în
tulburările psihice severe
Psihologia sănătății.
Practica supervizata de evaluare si interventie
terapeutica de suport,
Paradigma umanistă în psihologia clinică și
psihoterapie.

Lect. dr. GODEANU Denisa
denisa.godeanu@fpse.unibuc.ro
Lect. SOCOL Adrian
adrian.socol@unibuc.ro
Prof. AVRAM Eugen
eugen.avram@fpse.unibuc.ro
Lect. dr. ALECU Lucian
lucian.alecu@fpse.unibuc.ro
Lect. dr. ALECU Lucian
lucian.alecu@fpse.unibuc.ro

10.05.2021
18.05.2021
26. 05.2021
14.05.2021

10:0012:00
10:0014:00
17:0018:30

25.05.2021

Examen scris
Examen oral
Examen scris
Colocviu
Colocviu

AN II - Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilulu, cuplului şi a familiei
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1

Consilierea si terapia de cuplu.

2

Evaluarea dezvoltării copilului si a familiei

3

Intervenții terapeutice de modificare a stilului de
viață si managementul stresului

4

Psihoterapia dependențelor

5
6

Cadru didactic/
adresa de e-mail instituținală

Practică (stagiu practic pentru elaborarea lucrării
de disertație)
Evaluarea și intervenția socializatoare a
copilului cu autism - FACULTATIV

Lect. asoc. MARC Gabriela
gabriela.marc@unibuc.ro
Prof. MITROFAN Nicolae
nicolae.mitrofan@fpse.unibuc.ro
Lect. dr. ION Bogdan
bogdan.ion@fpse.unibuc.ro
Lect. dr. GODEANU Denisa
denisa.godeanu@fpse.unibuc.ro
Conf. VLADISLAV Elena
elena.vladislav@fpse.unibuc.ro
Lect. univ. FOLOȘTINĂ Ruxandra
ruxandra.folostina@fpse.unibuc.ro

Data

Interval
orar
(dacă este
cazul)

Modalitate
de
examinare

21.05

14:00

Colocviu

14.05

Studiu de
Caz

10.05

Eseu

20.05

12:30

Examen

25.05

14:00

Colocviu

19.05

19:00

Examen
Grila

AN II - Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor
Nr.
crt.
1
2

Denumirea disciplinei

Cadru didactic/
adresa de e-mail instituținală

Manifestrari dezaptative si psihopatologice in munca
si in trasporturi
Integrarea profesionala a persoanelor cu cerinte
speciale in munca

conf. dr. Violeta ROTARESCU
violeta.rotarescu@fpse.unibuc.ro
lect. univ. dr. Ruxandra FOLOSTINA
ruxandra.folostina@fpse.unibuc.ro

14.05.2021

Interval
orar
(dacă este
cazul)
20:00

06.05.2021

20:00

Data

Modalitate de
examinare
Online/ Studiu de caz, predare
classroom/turnitin?
Online/grila

3
4

Siguranta ocupationala si prevenirea accidentelor in
munca si in trasporturi
Legislatia muncii si deontonligie profesionala

5

Practica (stagiu pentru elaborarea tezei de disertatie)

lect. dr. Vlad BURTAVERDE
vlad.burtaverde@fpse.unibuc.ro
Gelu MORARU
gelu.moraru@unibuc.ro
conf. dr. Mihaela CHRAIF
mihaela.chraif@fpse.unibuc.ro

30.05.2021

20:00

Online/grila

10.05.2021

20:00

Online/grila

17.05.2021

20:00

Online/ proiect predare
classroom

AN II - Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personal
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumirea disciplinei
Psihodiagnoza copilului, cuplului si a familiei.
Psihogenealogie – analiză unificatoare transgenerațională
PEU și dezvoltarea personală a copiilor și adolescenților
Tehnici moderne de formare si supervizare a
comportamentului terapeutic
Psihoterapie integrativă, psihooncologie și medicină
complementară.
Psihologia sănătății.

Cadru didactic/
adresa de e-mail instituținală
Prof. univ. CUCU-CIUHAN Geanina
geanina.ciuhan@unibuc.ro
Lect. dr. GODEANU Denisa
denisa.godeanu@fpse.unibuc.ro
Lect. dr. BADEA Marina
marina.badea@unibuc.ro
Lect. dr. LUCA Adrian
adrian.luca@fpse.unibuc.ro
Prof. dr. VASILE Teodor
teodor.vasile@fpse.unibuc.ro
Prof. AVRAM Eugen
eugen.avram@fpse.unibuc.ro

Data

Interval
orar
(dacă este
cazul)

Modalitate
de
examinare

12.05.2021

13:00

portofoliu

10.05.2021

-

portofoliu

27.04.2021

12:0013:30

Examen
scris

26.04.2021

-

portofoliu

21.05.2021
26.05.2021

18:0020:00
17:0018:30

colocviu
Examen
scris

