
Date de contact - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Specializare/Linia de studiu Localita

tea 

Adresa Mail Telefon Site 

web 

Link către 

pagina 

destinată 

admiterii 

Psihologie clinică, consiliere 

psihologică şi psihoterapie, linia română 

Tehnici psihologice pentru controlul 

comportamentului şi dezvoltarea 

potenţialului uman, linia română 

Psihologia sănătăţii publice și clinice, 

linia română  

Consiliere si intervenţii psihologice în 

dezvoltarea umană, linia română 

Psihologia resurselor umane şi sănătate 

organizaţională, linia română 

Psihologie Judiciară, linia română 

Cluj-

Napoca 

Str. Republicii 

nr. 37, cod 

400015, Cluj-

Napoca, jud. 

Cluj 

admitere.psied

u@ubbcluj.ro 

0264590

967 

psiedu.

ubbcluj

.ro 

https://psiedu.

ubbcluj.ro/31-

admitere-

master 

Terapia limbajului şi audiologie 

educaţională, linia română 

Management, consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică în instituţiile 

incluzive, linia română  

Consiliere şcolară şi asistenţă 

psihopedagogică, linia română 

 Designer Instrucţional, linia română 

Management curricular, linia română 

Management educațional, linia română 

Cluj-

Napoca 

Str. 

Sindicatelor nr. 

7, cod 400029, 

Cluj-Napoca, 

jud. Cluj 

admitere.psied

u@ubbcluj.ro 

0264405

337 

psiedu.

ubbcluj

.ro 

https://psiedu.

ubbcluj.ro/31-

admitere-

master 

Management educațional, linia română Reșița P-ța Traian 

Vuia nr. 1-4, 

cod 320085, 

Reșita, jud. 

Caraș-Severin 

maria.vilsan@

ubbcluj.ro 

0730583

030 

psiedu.

ubbcluj

.ro  

https://psiedu.

ubbcluj.ro/31-

admitere-

master 

Consultanţă şi intervenţie psihologică, 

linia maghiară 

Cluj-

Napoca 

B-dul 21 

Decembrie 

1989 nr. 128, 

cod 400604, 

Cluj-Napoca, 

jud. Cluj 

ildiko.simon@

ubbcluj.ro 

0264445

206 

pszicho

logia.p

siedu.u

bbcluj.r

o 

http://pszichol

ogia.psiedu.ub

bcluj.ro/hu/fel

veteli/felveteli

-mesteri-

kepzes/ 

Metode și practici alternative în 

învățământul primar și preșcolar, linia 

maghiară 

Cluj-

Napoca 

Str. Moţilor nr. 

11, Cluj-

Napoca, jud. 

Cluj 

eniko.simpetre

an@ubbcluj.ro  

0264405

300, int. 

7027 

padi.ps

iedu.ub

b.cluj.r

o  

http://padi.psie

du.ubbcluj.ro/

kolozsvar/mes

teri-kepzes/ 

Strategii de învățare eficientă, linia 

maghiară 

Odorhei

u 

Secuiesc 

Str. Budvar nr. 

2, Odorheiu 

Secuiesc, cod 

postal 535600, 

jud. Harghita  

zsuzsanna.szar

vas@ubbcluj.r

o 

0266212

666  

padi.ps

iedu.ub

b.cluj.r

o  

http://padi.psie

du.ubbcluj.ro/ 

szekelyudvarh

ely /mesteri-

kepzes/ 

Didactica limbii şi literaturii germane, 

Cultura şi civilizaţia germană a Europei 

Centrale şi de Sud-Est, linia germană 

Cluj-

Napoca 

Str. Moţilor nr. 

11, Cluj-

Napoca, jud. 

Cluj 

eniko.simpetre

an@ubbcluj.ro  
0264405

300, int. 

7027 

psiedu.

ubbcluj

.ro 

http://dpdlg.ps

iedu.ubbcluj.r

o/de/ 

http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/
mailto:eniko.simpetrean@ubbcluj
mailto:eniko.simpetrean@ubbcluj
http://padi/
mailto:zsuzsanna.szarvas@ubbcluj
mailto:zsuzsanna.szarvas@ubbcluj
http://padi/
mailto:eniko.simpetrean@ubbcluj
mailto:eniko.simpetrean@ubbcluj
http://dpdlg.psiedu.ubbcluj.ro/de/
http://dpdlg.psiedu.ubbcluj.ro/de/
http://dpdlg.psiedu.ubbcluj.ro/de/

