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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Practica de licenţă reprezintă una din etapele principale în formarea psihologului cercetător și practician. Ea are menirea
de a forma la studenţi capacitatea de a actualiza, integra şi aplica cunoştinţele şi abilităţile acumulate pe parcursul studiilor. Pe
parcursul practicilor precedente studenţii şi-au format abilităţi de a lucra cu anumite aspecte ale unor probleme psihologice cu
care se confruntă şcoala, de a aplica diferite instrumente diagnostice, de a prelucra şi a interpreta rezultatele obţinute, de a
elabora programe pentru corecţia proceselor psihice, de a aplica unele elemente de training şi consiliere psihologică, de a
organiza activităţi de profilaxie şi iluminare psihologică. Practica de licență reprezintă o componentă esențială a formării
viitorului psiholog, testând și formând abilitățile de a concepe și realiza o cercetare independentă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. identificarea problemei psihologice ce urmează să fie cercetată;
2. elaborarea proiectului de cercetare;
3. selectarea instrumentarului psihodiagnostic adecvat problemei psihologice cercetate;
4. identificarea eșantionului reprezentativ
5. motivarea și implicarea participanților în studiul experimental
6. realizarea studiului diagnostic al problemei identificate;
7. prelucrarea și interpretarea rezultatelor testării
8. formularea propunerilor de soluţionare a problemei cercetate; elaborarea recomandărilor practice.
Finalităţi de studii
 să elaboreze un proiect de cercetare a unei probleme psihologice
 să selecteze şi să aplice metode diagnostice adecvate scopului propus
 să prelucreze şi să interpreteze rezultatele obţinute
 să elaboreze recomandări, programe de intervenţie psihologică pentru soluţionarea/diminuare problemei psihologice
Precondiții
Este necesar ca studenţii să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei generale, psihologiei personalităţii şi psihologiei
dezvoltării, psihologiei pedagogice, psihodiagnozei, psihoprofilaxiei și dezvoltării personale și profesionale. Este necesar să
cunoască direcţiile de activitate ale psihologului şi specificul lor.
Conținutul unităților de practică
Etapele necesare de realizat pe parcursul practicii:
1. Elaborarea planului individual de activitate în funcţie de specificul problemei cercetate;
2. Identificarea eşantionului şi instituţiei în care va fi realizată practica;
3. Depistarea problemelor cu care se confruntă elevii, profesorii, părinţii;
4. Prelucrarea şi analiza datelor obţinute;
5. Evidenţierea tendinţelor şi elaborarea unui profil psihologic al elevului, părintelui sau profesorului (în dependenţă de
problema studiată);

6. Elaborarea recomandărilor în vederea soluţionării/diminuării problemei;
7. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării practicii. Completarea documentaţiei.
Metode și tehnici utilizate
Observația, testarea, anchetarea, convorbirea, analiza produselor activității, studii de caz, lucru în grup.
Strategii de evaluare
Pentru evaluare va fi prezentat portofoliul care include planul de activitate, metodele administrate, procesele verbale
(individuale şi/sau colective) ale lor, raportul detaliat al studentului privind desfăşurarea practicii.

Studentul prezintă la sfârșitul practicii, în cadrul ședinței de catedră, următoarea documentaţie:
- Proiectul individual de cercetare;
- Testele utilizate şi procesele verbale;
- Mapa cu materialele didactice textuale şi ilustrative utilizate în procesul de investigare psihologică;
- Raportul despre conţinutul şi nivelul de realizare a obiectivelor preconizate.
În baza activităţilor desfăşurate în cadrul practicii, documentelor prezentate se face evaluarea şi notarea de
către coordonatorul practicii de licență.
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