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Decizia Consiliului Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din 

data de 09.02.2022, referitor la desfășurarea activităților didactice pentru 

semestrul II al anului universitar 2021/2022 pentru specializările la forma de 

învățământ cu frecvență. Menționăm faptul că la toate  specializările de la 

învățământ la distanță activitățile didactice se desfășoară online. 

 Consiliul Facultății de Psihologie si Stiinte ale Educatiei  a votat cu 35 

voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi împotrivă, din  totatul de 41 membri astfel: 

  

Departamentul de Psihologie 

Nivel Licență, specializarea Psihologie – susținerea  cursurilor online, 

activitățile de seminar: 2/3 din efectivul de studenti face to face, 1/3 din 

efectivul de studenti online. 

Nivel Master specializarile  

Psihologia resurselor umane și sănătate organizațională-  susținerea  cursurilor  

și activităților de seminar online 

Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltare umană- hibrid susținerea 

cursurilor și activităților de seminar on-site/online 

Psihologia  sănătății publice și clinice susținerea cursurilor și activităților de 

seminar  online  

Psihologie judiciară – hibrid susținerea cursurilor și activităților de seminar on-

site/online 
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Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie 

Nivel Master specializările  

Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: cursuri online, o grupă 

de seminar online și o grupă de seminar seminar face to face  

Tehnici posihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea 

potențialului uman: cursuri online, o grupă de seminar online și o grupă de 

seminar seminar face to face 

 

Departamentul de Psihologie Aplicată 

Nivel Licență, specializarea  

Psihologie - susținerea online a activităților didactice 

Psihopedagogie Speciala – susținerea online a activităților didactice  

Nivel Master specializarea Consultanță și intervenție psihologică (în limba 

maghiară) – susținerea online a activităților didactice  

 

Departamentul de Psihopedagogie Specială 

Nivel Licență specializarea 

Psihopedagogie Specială - susținerea hibrid  a activităților didactice. 

 

Nivel Master specializările  

Terapia limbajului și audiologie educațională – hibrid: online cu trei prezentari 

face to face. 

Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - 

hibrid: online cu trei prezentari face to face. 
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Departamentul de Științe ale Educației 

Nivel Licență , specializarea  Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar -extensiile universitare 

Năsăud,Târgu Mureș linia română, Sighetu Marmației, Reșița, Pedagogie – 

susținerea online a activităților didactice  

Nivel Master  

specializarile Consiliere școlară și asistență psihopedagogică, Management 

educațional– susținerea online a activităților didactice  

 

Departamentul de Pedagogie si Didactica Aplicată 

Nivel Licență 

specializarea  Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar , linia maghiară, 

activitățile didactice se vor desfășura hibrid 

Extensiile universitare Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar linia 

maghiară: 

Târgu Mureș -  hibrid 

Târgu Secuiesc - hibrid 

Odorheiu Secuiesc - hibrid 

Satu Mare – hibrid 

Nivel Master   

Metode și practice alternative în înv.primar și preșcolar, susținerea online a 

activităților didactice 

Strategii de învățare eficientă (Odorheiu Secuiesc) -  activitățile didactice se vor 

desfășura hibrid 
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Departamentul de Didactica Științelor Exacte 

Nivel  Master 

Management curricular - susținerea  cursurilor și seminariilor online  

 

Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane 

Nivel Master specializarea Designer instrucțional – susținerea online a 

activităților didactice  

 

Departamentul de Didactică în Limba Germană 

Nivel Licență, specializarea  Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar linia 

germană – susținerea online a activităților didactice  

Nivel Master specializarea Didactica limbii și literaturii germane cultura și 

civilizația germană a Europei Centrale și de sud Est (în limba germană) – 

susținerea online  a activităților didactice  

 

DPPD 

La DPPD sustinerea activităților este în funcție de decizia facultăților, cu 

excepția disciplinei Pedagogie I care va fi susținută online. 

 

 

DECAN, 

Prof.univ.dr. Nicolae Adrian Opre 

 


