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Conţinutul succint al cursului:

Stagiile de practică constituie o parte integrantă a procesului de formare profesională. Fiind un element principal al
procesului educaţional şi activității profesionale, stagiul de practică asigură formarea competenţelor profesionale şi acumularea
experienţei privitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional.
Practica de specialitate reprezintă o partea continuă de stagiile practice precidente, practica de inițiere și de instruire, un element
esenţial în realizarea formării specialistului.
Practica de specialitate are drept scop de a face primă cunoștință cu specificul contingentului (eșantionului) studiat în cadrul cercetării
efectuate la baza proiectului de licență. Stagiatul are posibilitatea de a observa comportamentul, stările afective și procesele cognitive
în condițiile naturale, obișnuite pentru executant. Aceasta activitate este posibilă în cadrul organizației care oferă servicii psihologice,
cu care sunt stabilite acorduri de colaborare.
Ca rezultat a efectuării stagiului de practică de specilaitate, studentul – viitorul specialist, poate determina perspectivele realizării
profesionale în sistemul ales de specializare, iar rezultatele practicii de specialitate justifică atribuirea calificării profesionale
absolventului.
Finalităţi de studiu:

La finalizarea acestui curs, studentul va 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 capacităţi de muncă în echipă şi de organizare a relaţiilor interpersonale; 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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