Descrierea programului de studii superioare de licență

PSIHOPEDAGOGIE
Codul, denumirea
domeniul general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Titlul obținut la
finele studiilor
Facultatea, catedra
coordonatoare de
program
Titularii de curs

011 Științe ale educației
180 credite
3 ani învățământ cu frecvență
Licențiat în științe ale educației
Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra Psihologie
Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Științe ale Educației și
Management
Losîi Elena, dr., conf.univ.
Sanduleac Sergiu, dr., conf. univ.
Racu Igor, dr. hab., prof.univ.
Adăscălița Viorica , dr., conf.univ.
Racu Iulia, dr. hab., conf.univ.
Sadovei Larisa, dr., conf.univ.
Perjan Carolina, dr., prof.univ.
Papuc Ludmila, dr., conf.univ.
Pleșca Maria, dr., conf.univ.
Ilașcu Iurie, dr., conf.univ.
Popescu Maria, dr.
Chirev Larisa, lector
Chitoroga Lucia, dr.

Precondiţii/ Condiții
de acces la studii

Admiterea se face în baza diplomei de BAC / diplomei de studii medii de specialitate /
diplomei de studii superioare
Forma de organizare a învățământului: învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență
redusă
Limba de instruire: română

Competenţe
dezvoltate în cadrul
programului

• Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihopedagogiei.
• Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihopedagogie.
• Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în
psihopedagogie.
• Evaluarea psihopedagogică a individului, grupului şi organizaţiei.
• Proiectarea şi realizarea intervenţiilor educative-compensator-terapeutice.
• Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifica domeniului
psihopedagogiei.
• Cunoaşterea codului deontologic profesional.
• Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin introducerea realizărilor
inovatorii din domeniul psihopedagogiei.
• Elaborarea strategiilor şi tacticii activităţii educaţionale, instructive, de muncă
etc., din perspectiva activităţii profesionale psihopedagogice.
• Determinarea modalităţilor de rezolvare a situaţiilor de problemă prin
concesii/colaborare în baza aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor practice.
• Realizarea principiului comunicării eficiente în realizarea strategiilor,
scopurilor, obiectivelor procesului instructiv-educativ.
• Identificarea problemelor de cercetare în domeniul psihopedagogiei.
• Realizarea programelor şi proiectelor de cercetare.
• Autoformarea continuă în conformitate cu evoluţia permanentă a teoriei şi

Scopul programului

Unităţi de curs/
module în planul de
învățământ

practicii psihopedagogice.
• Determinarea direcţiilor prioritare de autoformare profesională continuă.
Scopul programului este de a pregăti specialişti competenți în domeniul
psihopedagogiei în corespundere cu exigenţele realității contemporane.
Psihopedagogul este preocupat de activitatea educaţională, implicându-se în
vederea soluţionării problemelor legate de adaptarea şi integrarea şcolară și socială
(încadrarea în colectivul şcolar, performanţă şcolară, dezvoltarea competenţelor
personale, eficientizarea relaţiei elev-profesor-părinte etc.), instruirea psihologică a
pedagogilor şi părinţilor, colaborarea dintre structurile preocupate de formarea
personalităţii.
• Fundamentele științelor educației
• Istoria pedagogiei. Orientare vocațională
• Psihologia generală
• Organizarea serviciului de asistență psihopedagogică
• Training de comunicare și dezvoltare personală
• Metodologia cercetării psihopedagogice
• Didactica generală
• Psihologia dezvoltării
• Tehnologii educaționale
• Psihologia educației și educația incluzivă
• Psihologia sănătății și psihosomatica
• Managementul clasei de elevi
• Psihodiagnoza şi statistica psihologică
• Didactica dezvoltării personale și evaluarea psihologică în procesul educațional
• Cultura comunicării pedagogice
• Etica pedagogică și cultura profesională
• Axiologia educaţiei
• Psihologia socială și organizațională / Psihologia muncii și profilaxia sindromul
burnout

Strategii de predareînvățare

Strategii de evaluare

• Consilierea psihologică și educațională
• Integrarea tehnologiilor informaționale în psihopedagogie
• Psihologia unicității umane și securitatea psihologică
• Psihologia comunicării
• Psihologia familiei și a relațiilor părinți-copii
• Paradigme și politici educaționale / Pedagogii alternative
• Educație nonformală și informală / Educație interculturală
Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizare;
Seminarul: studiul de caz; proiecte; învățarea prin proiecte, învăţarea prin
descoperire, problematizarea, metode și tehnici interactive, metode de studiu
independent, exercițiul, lucrul practic, modelarea, jocul de rol, psihodrama,
simularea, exercițiul, consultaţii individuale şi de grup etc.
Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: proiecte individuale și de grup,
referate, portofolii, probe scrise și practice, teste, studii de caz, rezumate ştiinţific
etc. – 60% din nota la curs;

Posibilități de
angajare

Program de
activitate
Contacte

Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor; proiecte individuale, test,
proiecte, portofolii etc. – 40% din nota la curs;
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de licență.
Absolvenţii-licenţiaţi în Științe ale Educației, specialitatea Psihopedagogie, se pot
încadra în învăţământul preuniversitar în calitate de cadru didactic, profesor de
pedagogie şi psihologie, educatori, pedagogi sociali, specialişti destinaţi asistenţei
pedagogice pentru şcolile de recuperare şi reeducare a minorilor sau în instituţiile
educaţionale cu profil incluziv, pentru educaţia şi formarea continuă a adulţilor, în
calitate de consilieri educaţionali, pedagogi metodicieni, psihologi şcolari, de
specialiști în consiliere şi orientare şcolară şi profesională (în centre specializate de
asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională şi în şcoli şi licee); în
activităţi de consultanţă şi evaluare de programe (în cadrul ONG-urilor sau
instituţiilor care solicită servicii în domeniul proiectării, implementării şi evaluării
de programe educaționale.
Luni - vineri: 08.00 – 14.40 – învățământ cu frecvență
3 sesiuni anuale – învățământ cu frecvență redusă
Coordonatorii programului:
Losîi Elena losii.elena@upsc.md; tel. + (373) 79443784
Zagaievschi Corina zagaevschi.corina@upsc.md; tel. + (373) 69476344

