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Locuri disponibile 
(bugetate și cu taxă): 50

Alege PEDAGOGIE ca să devii:

• Profesor discipline psihopedagogice  
   la nivel preuniversitar și universitar
• Profesor de științe sociale
• Profesor-educator în rețeaua M.A.I.      
  și M.A.P.N.
• Profesor-documentarist
• Consilier educațional pentru       
  orientare școlară și privind cariera
• Specialist în educație și formare
• Conceptor și evaluator de programe   
   educaționale
• Formator în educația continuă a   
   adulților
• Cercetător în domeniul educației
• Specialist în marketing educațional
• Pedagog social
• Logoped
• Specialist formare în departament  
  de dezvoltare a resurselor umane

Admiterea constă în: 
Interviu motivațional – 50%
Media la BAC – 50%

Locuri disponibile 
(bugetate și cu taxă): 50

Urmează PSIHOPEDAGOGIE 
SPECIALĂ pentru a �:

• Psihopedagog
• Logoped
• Psiholog școlar
• Consilier școlar
• Profesor de educație specială
• Profesor itinerant
• Profesor de sprijin
• Educator-învățător în educația specială
• Profesor de educație vizuală
• Profesor pentru abilitarea copiilor 
   cu insucces școlar
• Profesor programe educative în ONG-uri

Admiterea constă în: 
Interviu motivațional - 50% 
Media la BAC - 50%

PEDAGOGIE

Locuri disponibile 
(bugetate și cu taxă): 100

Alege PEDAGOGIA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR 
ȘI PREȘCOLAR și vei deveni:

• Profesor pentru învățământul primar
• Profesor pentru învățământul preșcolar

Admiterea constă în: 
Probă aptitudini muzicale (admis/respins)
Probă de dicție și comunicare: 
dicție (admis/respins)
     
Scrierea unui text după dictare (50%)
Media la BAC: 50%

SPECIALIZĂRI MASTERALE

Psihologie educațională și consiliere psihopedagogică
Management educațional și dezvoltare curriculară

Științe ale Educației – cel mai complex și 
mai diversi�cat dintre cele patru domenii 
ale Facultății de Sociologie și Psihologie

PSIHOPEDAGOGIE 
SPECIALA

PEDAGOGIA 
ÎNVATAMÂNTULUI 
PRIMAR 
SI PRESCOLAR


