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Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației 

Str. Sindicatelor nr. 7 
Cluj-Napoca, RO-400029 

Tel.: 0264-40.53.37 
Fax: 0264-59.05.59 

www.psiedu.ubbcluj.ro 

 
                                                             PROGRAM MASTERAL 

PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII PUBLICE & CLINICE 
 

organizat de DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE 
 

DESCRIERE PROGRAM: 
 
Acreditat ARACIS 
Acreditat de Colegiului Psihologilor din România (CPR) 
 
1. Absolvenții programului licențiați în psihologie sunt eligibili pentru atestare la CPR ca:  

 Psiholog  practicant  sub  supervizare  /  autonom  în  Consiliere  Psihologică Cognitiv-
comportamentală (prin Asociația de Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale);  

 Psiholog practicant sub supervizare / autonom în Psihologie Clinică;  

 Absolvenții vor avea competențe în Psihologia Sănătății Publice și Clinice; 

 Studenţii care doresc formare în Psihoterapie cognitiv-comportamentală pot să urmeze 
cursuri adiționale în vederea obţinerii de la CPR a certificatului de psihoterapeut cognitiv-
comportamental sub supervizare. 

 
2. Licențiați în alte domenii:  

 Absolventii vor dobândi competențe în Psihologia Sănătății Publice și Clinice și cunoștințe 
din domeniile Psihologiei Clinice și Consilierii Psihologice cognitiv-comportamentale.  

 
Obiectivele programului: 
 
1. Formarea unei baze teoretice solide privind determinismul complex al sănătăţii şi bolii.  
2. Dezvoltarea abilităţilor de diagnostic şi evaluare clinică.  
3. Dezvoltarea abilităţilor de consiliere pentru:  

 Pacienţii   adulţi   şi   copii   cu   boli   cronice   (oncologice,  genetice, 
cardiovasculare, autoimmune, diabet, HIV/SIDA);  

 Creşterea rezilienţei în confruntarea cu traume şi adversităţi;  

 Pregătirea preoperatorie şi recuperare postoperatorie;  

 Prevenirea şi modificarea comportamentelor de risc; 

 Abordarea tulburărilor mentale (ex. afective, de personalitate, în legătură cu abuzul 
de substanțe etc.) asociate patologiilor somatice;  

 Promovarea sănătății sexuale şi a reproducerii;  

 Abuzul de substante;  

 Dezvoltare personală şi optimizarea sănătății fizice şi mentale; 

 Dezvoltarea abilităților de proiectare, implementare şi evaluare a programelor de 
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promovare a sănătății şi reducerii riscului pentru îmbolnăviri în organizații, instituții 
medicale, instituții de învățământ; 

 Formarea competenţelor de cercetare avansată în domeniu şi de practică în 
paradigma „evidence-based science”.  

Durata: 4 semestre 

INFORMAȚII DESPRE ADMITERE: 
Numărul de locuri:  

 24 locuri (7 buget, 17 taxă, valoarea taxei anuale este de 3000 RON) 

 Pentru informații actualizate vă rugăm consultație paginile:  

http://psiedu.ubbcluj.ro/index.php?id=31-admitere-master (ADMITERE) 

http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/programe-academice/master/admitere-masterat 

(PROGRAME)                      

Condiţii de eligibilitate1 
 

 Absolvenţi cu diplomă de licenţă în Psihologie, Sociologie, Antropologie, 
Medicină, Biologie, Asistenţă Socială, Știinţe Politice, Știinţe ale Educaţiei etc. 

 Absolvenții altor specializări cu diplomă de licență, interesați de domeniu  
 

Criterii de admitere 
 20% media de licenţă 

 80% interviu pe baza unui referat teoretic sau proiect de cercetare sau de intervenţie realizat 
pe o temă cu relevanţă pentru psihologia sănătăţii publice sau clinice (a se consulta 
documentul separat cu ghidul pentru elaborarea proiectului/referatului pentru admitere)  
 

Criteriu de departajare: Nota de la interviu 
 
Program: flexibil, adaptat nevoilor studenților 

DE CE AŢI ALEGE DOMENIUL PSIHOLOGIEI SĂNĂTĂŢII PUBLICE & CLINICE? 
 
1. Pentru că doriţi să deveniţi un bun specialist practician în domeniul promovării și 
menținerii sănătăţii și în cel al asistării pacienților cu boli somatice. 
 
 În acest sens veţi avea oportunitatea de a vă familiariza şi aprofunda probleme precum: 
a) modele fundamentate empiric de promovare a sănătăţii şi prevenirea bolilor somatice;  
b) abordarea holistică a pacientului cu boală cronică;  
c) consilierea psihologică a pacienţilor cu diverse boli somatice și emoționale;  
d) ameliorarea calităţii îngrijirii medicale și creșterea satisfacției pacinetului;  

                                                           
1 Se solicită un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională 
(preferabil engleza). 
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e) reducerea și ameliorarea consecințelor traumei, abuzurilor și evenimetelor adverse.  
 
Prin parcurgerea cursurilor şi seminariilor, veți dobândi cunoștințe teoretice și abilități practice 
privind: 

 dimensiunile cognitive, emoţionale şi comportamentale cu rol în sanogeneză 
şi patogeneză;  

 psihoncologia; psihocardiologia; psihoneuroimunologia; diabetul; sănătatea 
sexuală; intervenţiile chirurgicale;  

 psihodiagnosticul şi consilierea cognitiv-comportamentală în boli acute şi 
cronice; în adicţia de substanţe; în stres şi traumă; în creşterea resurselor de 
rezilienţă la copii, adulţi şi vârsnici și la grupuri vulnerabile.  
 

Veţi învăţa cum să proiectaţi, să implementaţi şi să evaluaţi proiectele de promovare a 
sănătăţii, cum să consiliaţi persoanele cu diferite boli acute şi cronice în vederea facilitării 
ajustării la boală, a acceptării diagnosticului şi a reducerii reactivităţii emoţionale în faţa bolii, a 
modificării factorilor de risc pentru o recuperare mai rapidă, dar şi a ameliorării comunicării 
medic-pacient. 
 
Pentru a vă dezvolta abilități de lucru în mediul real, programul vă va oferi oportunități de 
practică și internship în cadrul Laboratorului de Cercetare în Psihologia Sănătății, în clinici 
universitare, centre de îngrijire pentru vârstnici și organizații non-guvernamentale cu activităţi de 
consiliere şi suport oferit pacienţilor cronici, sau cu programe de promovarea a sănătăţii. 
 
Prin acreditarea programului la Colegiului Psihologilor din România veți putea obţine atestatul de 
psiholog practician autonom în Psihologie Clinică și Consiliere psihologică cognitiv-
comportamentală, și în Psihoterapie cognitiv-comportamentală (prin urmarea unor cursuri 
adiționale). 
 
2. Pentru că doriţi să deveniţi un bun practician format pe modelul „scientist-practitioner” 
sau doriţi să vă continuaţi formarea profesonială la Şcoala Doctorală „Psihologie Cognitivă 
Aplicată”. 
 
Veţi învăţa cum să faceţi cercetare în spiritul „ştiinţei bazate pe evidenţe”, veţi face parte din 
echipe de cercetare în proiecte naţionale şi internaţionale alături de cadre universitare, veţi fi 
implicaţi în scrierea de articole. Participarea voastră la conferinţe de prestigiu şi înscrierea în 
asociaţii profesionale de specialitate (European Health Psychology Society; International Society 
of Behavioral Medicine; Medical Communication Society; Europena Colleage of Psychosomatic 
Medicine) va fi încurajată de colectivul didactic şi de cercetare al Laboratorului de Psihologia 
Sănătăţii si al Departamentului. 
 
3. Deoarece vreţi să vă asiguraţi că pregătirea de care beneficiaţi este la standarde de înaltă 
calitate profesională. 
 
Programul masteral este conceput în acord cu cerinţele şi criteriile Societăţii Europene de 
Psihologia Sănătăţii (www.ehps.net/) ceea ce vă permite recunoaşterea diplomei în multe dintre 
ţările europene sau înscrierea în programe de studiu internaţionale. 
 
Perspective de angajare: 

 Instituţii medicale (clinici, spitale); 
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 Centre/cabinete private de consiliere și psihodiagnotic și evaluare psihologică;  

 Centre Naţionale și județene de Sănătate Publică; 

 Institute de Cercetări Medicale; 

 Universităţi (psihologie, medicină, sănătate publică);   

 Organizaţii non-guvernamentale; 

 Centre de Management Sanitar;  

 Şcoli şi grădiniţe; 
Pentru alte beneficii și avantaje ale programului de masterat consultați și broșura alăturată. 

PACHETUL DE DISCIPLINE (OBLIGATORII ȘI OPȚIONALE): 
 

1. Științe cognitive aplicate;  
2. Emoții și tehnici de autoreglare emoțională;  
3. Promovarea sănătății mintale la copii și adolescenți;  
4. Psihologie clinică și psihoterapii individuale și de grup;  
5. Metode de evaluare în sănătate și boală;  
6. Metode de cercetare în sănătate și boală;  
7. Psihodiagnostic clinic și intervenții psihologice la adulți;  
8. Psihodiagnostic clinic și intervenții psihologice la copii și adolescenți;  
9. Consiliere psihologică: programe de intervenție cognitiv-comportamentală;  
10. Neuroștiințe și sănătate mintală;  
11. Dezvoltarea relației terapeutice în intervențiile individuale și de grup;  
12. Sănătate sexuală;  
13. Copilul și adolescentul în situația de boală;  
14. Psihologia sănătății clinice;  
15. Personalitate: diagnoză și intervenție;  
16. Psihoterapii cognitiv-comportamentale;  
17. Consiliere genetică;  
18. Consilierea persoanelor și grupurilor vulnerabile;  
19. Adicții: metode de prevenție și intervenție;  
20. Psihologie pozitivă;  
21. Psihooncologie;  
22. Metodologia cercetării și analiza datelor;  
23. Strategii și metode de analiză calitativă a datelor;  
24. Proiect de cercetare și redactarea articolelor științifice;  
25. Stagiu practic (4 semestre).  

 
*Pachetul de discipline cuprinde atât disciplinele obligatorii, cât și cele opționale. 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE DESPRE MASTERAT:  
Pentru mai multe informații despre domeniu și despre programul masteral, vă rugăm să vă adresați: 
Telefon/fax: 0264/590967; 0264/599402 
Email: Diana Taut: dianataut@psychology.ro; Ramona Moldovan: ramonamoldovan@psychology.ro 
Pentru informatii generale despre domeniu: 
European Health Psychology Society, www.ehps.net 
American Psychological Association: Division38 Health Psychology http://www.health-psych.org/ 


