
 

 
 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
CATEDRA DE PSIHOLOGIE 
 

 
 

    MAGISTER 
DEZVOLTARE, CONSILIERE  ŞI  ORIENTARE 

CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE   
 

organizat de către Catedra de Psihologie a  Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca 

 
Cursul este organizat  conform Legii învăţământului nr. 84/1995, art. 76, alin. 1-3. 
 
 Durata studiilor: 2 semestre (1 an)  
 
 Forma de învăţământ:  zi (cu organizare modulară) 
  

Mod de desfăşurare:  
a) secvenţe formative faţă în faţă week-end (2 week-end-uri pe semestru) după 

un calendar stabilit de comun acord cu cursanţii 
b) elaborarea unor proiecte aplicative (semestrial) 

 
 Înscrierea: 1 noiembrie - 30 noiembrie 2009  
 
 Taxe de şcolarizare, in functie de certificarile solicitate: 

a. 700 RON (350 RON/semestru) certificat de absolvire curs postuniversitar 60 
credite 

b. 700 RON certificat de absolvire curs postuniversitar 60 credite + 100 RON 
Atestat CNFP 50 credite 

c. 700 RON certificat de absolvire curs postuniversitar 60 credite + 100 RON 
Atestat CNFP 50 credite  + 100 RON 35 Credite de formare continua conferite de 
Colegiul Psihologilor din România 

 
 Forma de evaluare:  

a) examen/colocviu  (evaluarea achiziţiilor teoretice şi practice). 
b) notarea portofoliului de formare 

 
Public ţintă: Cursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul pre-

universitar (educatoare, învăţătoare, profesori), psihologilor/consilierilor şcolari precum 
şi tuturor persoanelor cu preocupări  în domeniile circumscrise de obiectivele cursului cu 
condiţia să fie cel puţin absolvenţi de studii universitare nivel licenţă. 

România
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

400015, Cluj-Napoca, str. Republicii 37
tel./fax: 0264 590967; 595576; 599402; 

598751
www.psychology.ro



 
Finalitate şi beneficii:  
a) Certificat de absolvire eliberat de Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

- toţi absolvenţii cursului  primesc un certificat de absolvire însoţit de foaia matricolă, 
eliberat de Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.  

b) Atestat CNFP - Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar primesc şi 
un atestat de formare continuă imprimat de Centrul Naţional de Formare a Personalului 
din Învăţământul preuniversitar (CNFP) al MECI care le certifică formarea şi creditarea  

c) Credite Colegiul Psihologilor - Psihologii cu atestat de liberă practică  vor 
primi suplimentar credite de formare continuă din partea Colegiului Psihologilor din 
România. 

Obiectivul general al cursului: 
Echiparea cursanţilor cu un set de competenţe teoretice şi practice  utile în 

diagnoza dezvoltării cognitiv-afective şi în consilierea (psihologică, educaţională şi 
vocaţională) a copilului şi adolescentului 

 
Competenţe specifice: 

La finele cursului absolvenţii vor cunoaşte şi vor fi capabili să utilizeze: 
• un set de instrumente şi tehnici de diagnoză a dezvoltării tipice şi atipice a 

copilului şi adolescentului 
• metode de consiliere psihologică, educaţională şi vocaţională a populaţiei 

şcolare 
• strategii de dezvoltare/optimizare la copil şi adolescent a competenţelor 

transversale (control emoţional, comunicare eficientă, managementul 
timpului, rezolvare de probleme, luarea deciziilor etc.)  

 
Tematică: vezi tabel anexat. 

 
 Cadrele didactice universitare care vor coordona secvenţele de formare: 
 

Prof.Univ.Dr. Opre Adrian (coordonatorul cursului) 
Prof.Univ.Dr. Băban Adriana  
Prof.Univ.Dr. Jurcău Nicolae 
Conf.Univ.Dr. Benga Oana   
Lect.Univ.Dr. Szentagotai Aurora 
Lect.Univ.Dr. Ionescu Dorothea 
Lect.Univ.Dr. Mih Viorel 
Lect.Univ.Dr. Petra-Visu Laura                    
Lect.Univ.Dr. Kallay Eva      
Asist.Univ.Drd. Negru Oana 
Asist.Univ.Drd. Crăciun Catrinel 
 
 
 
 
 



 
Procedura de înscriere 
La înscriere candidatul va achita rata 1 (jumătate din taxa total[ de şcolarizare 

plus opţional taxa pentru varianta b sau/şi c) (la casieria Facultăţii de Psihologie si 
Ştiinţe ale Educaţiei, pe strada Sindicatelor nr. 7, între orele 9-12 de LUNI până VINERI 
şi apoi va veni cu chitanţa la Secretariat pe strada Republicii nr. 37, între orele 9-12 de 
LUNI până VINERI pentru depunerea dosarului de înscriere. 

Acte necesare pentru înscriere:  
- copie legalizată după diploma de licenţă  
- copie legalizată după foaia matricolă  
- copie legalizată după certificatul de naştere în 2 exemplare  
- copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă numele de naştere este 

schimbat) în 2 exemplare  
- adeverinţă de la locul de muncă  
- 2 poze 3/4 color  
- dosar plic  
- dovada achitării primei rate (chitanţa) 

 
Vă rugăm să faceţi cunoscută această ofertă prin intermediu canalelor de 

comunicare de care dispuneţi. 
 

        COORDONATOR CURS, 
                Prof. univ. dr.  Adrian Opre 



Disciplina Credite
Particularităţi de dezvoltare ale copilului şi adolescentului 11 Curs 

obligatoriu Program de prevenţie şi/sau intervenţie în tulburările socio-afective şi comportamentale ale copilului şi 
adolescentului 

11 

Metode de cunoaştere a elevului/preşcolarului Opţional I  
(a se alege 
unul) Mangementul clasei/grupei 

8 

                                                                                                                                                                                          Număr total 
credite:    30 

Disciplina Credite
Consilierea psihoeducaţională pentru dezvoltarea personală şi interpersonală 8 
Diagnoză şi intervenţie în dezvoltarea atipică a copilului şi adolescentului 8 

Curs 
obligatoriu 

Consiliere în carieră 8 
Dezvoltarea competenţelor transversale: managementul timpului şi comunicare eficientă Opţional II  

(a se alege 
unul) Promovarea factorilor de sanogeneză şi rezilienţa la copil şi adolescent 

6 

                                                                                                                                                                                         Număr total 
credite:      30 

 
ANEXĂ 

 
 

 


