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Conţinutul succint al cursului: 

Stagiu de practică de licență are drept scop dezvoltarea priceperilor și deprinderilor necesare pentru susținerea probelor examenului 

de licență, precum și efectuarea cercetărilor, documentarea și colectarea materialelor/informației privind tema proiectului de licență și 

se organizează în organizații și instituții  de cercetare.    

    Ca rezultat a efectuării stagiului de practică de specialitate, studentul practicant, de comun acord cu cadrul didactic conducător al 

proiectului de licență și conducătorul desemnat de parteneriat  de practică va detalia tematica și va concretiza conținutul programei 

stagiului de practică în funcție de domeniu de activitate al instituției gazdă în care se desfășoară stagiul de practica. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va poseda cunoştinţe despre metodologia şi metodele de cercetare ştiinţifică a persoanei, 

grupului social şi fenomenelor psihosociale; va cunoaşte bazele intervenţiei în diverse domenii ale psihologiei – psihodiagnostic, 

consiliere psihologică,  psihoterapie, adoptând o viziune critică şi nuanţată privind modelele asistenţiale ale persoanei, grupului şi 

fenomenului psihosocial în conformitate cu principiile etice şi deontologia profesională; va selecta şi aplica multiple perspective ale 

demersului psihologic practic în raport cu persoana, grupul şi situaţia, respectând principiile etice şi deontologia profesională şi în 

conformitate cu conţinutul problemei şi comanda socială; va elabora designul experimental şi realiza cercetări în diverse domenii 

aplicate ale psihologiei, utilizând metode şi tehnologii moderne, demonstrând competenţe de explorare a informaţiei ştiinţifice 

corespunzătoare, de comunicare scrisă şi orară a rezultatelor către publicul versat în domeniu şi către beneficiarii de servicii, inclusiv 

prin posedarea limbilor străine, respectând principiile etice, cu citarea surselor, evitarea plagiatului şi denaturării rezultatelor; va 

poseda competenţe de prelucrare statistico-matematică a datelor, de utilizare a computerului şi de prezentare grafică a rezultatelor 

cantitative; va promova în activitatea profesională imaginea psihologului contemporan, caracterizat de profesionalism în activitatea de 

psihodiagnostic (identificare) – intervenţie, autenticitate, toleranţă socială, spirit creativ şi inovativ, responsabilitate personală, 

deschidere spre schimbare,  autonomie a deciziilor; va operaţionaliza cunoştinţele psihologice şi de metodologie, făcând distincţie 

dintre abordările teoretice ştiinţifice, ştiinţifico-populare sau cu caracter speculativ privind fenomenele psihice şi psihosociale, 

utilizând tehnicile de informare şi de activitate independentă în procesul de dezvoltare continuă profesională, autodezvoltare prin 

autocunoaştere, autoevaluare şi gândire critică, cunoscând o limbă de circulaţie internaţională şi tehnologiile informaţionale moderne. 
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