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UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU      ANEXA 2 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 

 

 

GHID DE INTERVIU, 

PENTRU ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER, 

sesiunea septembrie 2023 

 

(1) Interviul se desfăşoară cu prezenṭă fizică la data şi ora stabilită. Comunicate conform 

prevedrilor regulamentului pe site-ul www.utm.ro. 

 

(2) Ghidul de interviu vizează identificarea nivelului de dezvoltare teoretică şi 

profesională a candidaţilor, conform cerinţelor specifice fiecărui program de master, după cum 

urmează: 

(a) Identificarea disciplinelor de specialitate parcurse în programele de licenţă, necesare 

pentru specificul programului de master: 

(2.1.) Pentru programul de master Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice 

de scurtă durată avem următoarele discipline: Psihopatologie şi psihiatrie; Fundamentele 

psihoterapiei; Sugestiologie; Psihologie clinică; Psihoterapii de scurtă durată. 

(2.2.) Pentru programul de master Psihoterapii cognitiv - comportamentale avem 

următoarele discipline: Bazele psihoterapiei cognitiv – comportamentale; Fundamentele 

psihoterapiei; Psihoterapii de scurtă durată. 

(2.3.) Pentru programul de master Psihologia sportului avem următoarele discipline: 

Psihologia sportului; Psihologia sănătăţii; Psihologia dezvoltării (a copilului, 

adolescentului, adultului şi vârstnicului); Psihologia personalităţii. 

(2.4.) Pentru programul de master Psihologia resurselor umane avem următoarele 

discipline: Psihologia resurselor umane; Psihologia muncii; Psihologie organizaţională; 

Psihologia personalităţii; Psihodiagnostic; Managementul resurselor umane. 



2 
 

(2.5.) Pentru programul de master Psihologie şcolară şi consiliere educaţională avem 

următoarele discipline: Psihologia educaţiei; Pedagogie; Psihologia copilului şi a 

adolescentului; Psihologia învăţării; Managementul educational. 

(2.6.) Pentru programul de master Psihologie judiciară avem următoarele discipline: 

Psihologie judiciară; Psihologia personalităţii; Psihodiagnostic; Psihopatologie şi 

psihiatrie; Victimologie; Psihotraumatologie. 

(2.7.)  Pentru programul de master Psihanaliză avem următoarele discipline: Psihanaliză; 

Filosofie; Introducere în psihoterapie; Psihologia personalităţii. 

(2.8.) Pentru programul de master Tehnici de comunicare şi influenţă socială avem 

următoarele discipline: Psihologie socială; Psihologia grupurilor; Psihologia comunicării.  

 

(b) Activitatea de cercetare academică desfăşurată de către candidat până la 

momentul concursului de admitere: lucrări ştiinṭifice publicate şi/sau prezentate, participări 

active la congrese, conferinṭe, ateliere de specialitate, workshop-uri, naṭionale sau internaṭionale 

(off şi online) în domeniul programului de master ales pentru admitere. 

 

(c) Interes academic şi aplicativ acordat domeniului programului de master ales pentru 

admitere prin participarea ca audient la manifestări naṭionale şi internaṭionale (off şi online). 

 
(d) Activitatea de practică de specialitate din timpul programului de licenţă desfăşurată 

în cadrul unor organizaţii, locaţii sau parteneriate compatibile cu specificul profesional al 

programului de master vizat de candidat.  

 

(e) Activitatea de voluntariat în domenii compatibile cu specificul profesional al 

programului de master vizat de candidat. 

 

(f) Cunoaşterea bazei teoretice, a eticii şi deontologiei profesiei de psiholog. 

 
(g) Calităţi psihoprofesionale: echilibrul emoţional – afectiv, nivelul de calitate al 

comunicării, structura şi logica discursului, sociabilitate şi empatie. 

 
 


