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                     SEMESTRUL I                                    SEMESTRUL II               
Nr. Discipline obligatorii Tipul Forma de Număr de Tip Forma de Număr de Tip
crt. disciplinei c.t. l.p. sem. verificare   credite predare c.t. l.p. sem. verificare   credite predare

1
Psihologie clinică (Psihologia clinică și 
psihopatologia copilului şi a adolescentului)

sinteză

2 1 examen 5

mixt (50% 
curs și 
25% 

activități 
practice 
online)

50% 25%

2
Evaluare psihologică I
(Evaluarea clinică a copilului, adolescentului și a 
familiei) sinteză

2 1 examen 5
față în 
față

0% 0%

3 Etică și integritate academică

sinteză

1 verificare 2

mixt (50% 
curs și 
25% 

activități 
practice 
online)

50%

4 Abordarea psihoterapeutică a cuplului 
pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 examen 5
față în 
față

0% 0%

5 Psihopatologia socială a cuplului şi a familiei
pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 examen 5

mixt (50% 
curs și 
25% 

activități 
practice 
online)

50% 25%

6
Psihogenealogie. Evaluare și intervenție 
psihoterapeutică 

pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 colocviu 5

mixt (50% 
curs și 
25% 

activități 
practice 
online)

50% 25%

7
Practică profesională 
(dezvoltarea abilităților de evaluare psihologică, 
supervizare) 

pregătire 
profesională 
aprofundată

3 verificare 3
față în 
față

0%

8
Evaluare psihologică II
(Evaluare psihologică a dezvoltării copilului şi a 
familiei) 

sinteză

2 1 examen 6

mixt (50% 
curs și 
25% 

activități 
practice 
online)

50% 25%

9 Metodologii avansate de cercetare 

sinteză

2 1 colocviu 6

mixt (50% 
curs și 

activități 
practice 
online)

50% 50%

10
Practică profesională 
(Practică profesională de evaluare și consiliere a 
copilului şi a  familiei)

pregătire 
profesională 
aprofundată

4 examen 6
față în 
față

0%

11 Psihoterapii de familie
pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 examen 6
față în 
față

0% 0%

12
Psihoterapia experienţială a copilului și 
adolescentului (ludo şi dramaterapie)

pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 examen 6
față în 
față

0% 0%
11 3 5 4E/1C/2V 30 ECTS 6 4 3 4E/1C 30 ECTS 30.00% 13.64%

1
Consiliere psihologică și psihoterapie din 
perspectivă umanistă facultativă

2 1 colocviu 5
mixt (50% 

curs și 
activități 

1 Terapia copiilor cu tulburări de dezvoltare facultativă
2 1 colocviu 5

față în 
față

0% 0%
        Total ore obligatorii / săptămână: %C-online %S-online

Discipline opționale: 0 ore

ANUL I  -  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

procent 
curs 

online

procent 
seminar 
online

Tip oră Tip oră

19 13



Total ore/an: 448 238 98 112

Total ore de curs: 238 din care 30% online

Total ore de activități practice:210 din care 
13,64% online 210

Planul de învățământ poate fi implementat total sau parțial într-o organizare modulară.
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                     SEMESTRUL I                                    SEMESTRUL II               
Nr. Discipline obligatorii Tipul Forma de Număr de Tip Forma de Număr de Tip
crt. disciplinei c.t. l.p. sem. verificare   credite predare c.t. l.p. semverificare   credite predare %C-online %S-online

1

Abordarea experiențial-simbolică a copiilor în 
grupul de dezvoltare personală

pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 colocviu 6
față în 
față

0% 0%

2

Consilierea si asistarea psihosociala a persoanelor 
infectate cu HIV si alte afectiuni infectocontagioase 

pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 examen 6

mixt (50% 
curs și 
25% 

activități 
practice 
online)

50% 25%

3
Psihologia şi consilierea pre şi postnatală

pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 examen 6
față în 
față

0% 0%

4

Stagiu practic supervizat de consiliere şi 
psihoterapie a copilului, cuplului şi a familiei 

pregătire 
profesională 
aprofundată

3 colocviu 6
față în 
față

0%

5

Disciplină opțională*
1.Consilierea şi dezvoltarea personală a 
adolescenţilor în grup experiențial 
2. Artterapii și tehnici experiențial-umaniste la copii 
și adulți

pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 examen 6

mixt (50% 
curs și 
25% 

activități 
practice 
online)

50% 25%

6

Stagiu practic supervizat de consiliere şi 
psihoterapie a copilului, cuplului şi familiei

pregătire 
profesională 
aprofundată

3 colocviu 6
față în 
față

0%

7
Practica de cercetare pentru elaborarea disertației 

pregătire 
profesională 
aprofundată

3 colocviu 6
față în 
față

0%

8

Intervenţii terapeutice de modificare a stilului de 
viaţă şi managementul stresului pregătire 

profesională 
aprofundată

2 1 examen 6

mixt (50% 
curs și 

activități 
practice 
online)

50% 50%

9

Consilierea şi psihoterapia centrată pe traumă
pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 examen 6

mixt (50% 
curs și 

activități 
practice 
online)

50% 50%

10
Psihoterapia dependențelor

pregătire 
profesională 
aprofundată

2 1 examen 6
față în 
față

0% 0%
8 3 4 4E/1C 30 ECTS 6 6 3 3E/2C 30 ECTS 28.57% 15.00%

1
Etica în consilierea și psihoterapia copilului, 
cuplului și a familiei facultativă

1 1 colocviu 5

mixt (50% 
curs și 

activități 
practice 
online) 50.00% 50.00%

Total ore / săptămână: %C-online %S-online
Discipline opționale: 42 ore

Total ore/an: 360 172 102 86
Total ore de curs: 172 din care 28.57% online

Total ore de activități practice: 188 din care 15% 
online 188

Planul de învățământ poate fi implementat total sau parțial într-o organizare modulară.

Examen de finalizare a studiilor - Disertație - 10 credite

procent 
curs online

procent 
seminar 
onlineTip oră Tip oră

15 15
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