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STUDII UNIVERSITARE
DE LICENȚĂ

Domeniul de studii: Asistență socială 
Programul de studii: Asistență socială 

Criterii de selecție: 
1. Eseu motivațional evaluat cu admis/ 

respins
2. Media generală a examenului de 

bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare: 
1. Nota obţinută la examenul de 

bacalaureat la proba scrisă la Limba 
română; 

2. Media generală a anilor de liceu.

Domeniul de studii: Psihologie
Programul de studii: Psihologie 

Criterii de selecție: 
1. Eseu motivațional evaluat cu admis/ 

respins
2. Media generală a examenului de 

bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare: 
1. Nota obţinută la examenul de 

bacalaureat la proba scrisă la Limba 
română; 

2. Media generală a anilor de liceu.

 Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) își propune să contribuie, prin 
intermediul programelor de studii pe care le dezvoltă, prin proiectele de responsabilitate 
socială și cele de cercetare, la pregătirea iniţială şi continuă a unor specialişti responsabili și 
inovativi, practicanți ai unor valori umaniste şi, totodată, la dezvoltarea cercetării ştiinţifice 
în domeniile psihologiei şi ştiinţelor educației, dar şi la dezvoltarea socială şi comunitară.

 De asemenea, FPSE dorește să asigure studenților  un mediu încurajator și ofertant 
pentru realizarea unui set eterogen de experiențe: didactice, de cercetare, de voluntariat, 
de guvernare academică. În plus, facultatea le oferă absolvenților atât expertiza necesară 
pentru practicarea și managementul propriei profesii, cât și satisfacția personală a unei 
experiențe universitare unice.

 Oferta educațională cuprinde programe de studii licență și master în domeniile: 
psihologie, asistență socială, științele educației.

Domeniul de studii: Științe ale educației 
Programul de studii: Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar

Criterii de selecție: 
1. Probă eliminatorie: Abilități de 

comunicare și aptitudini - oral/ practic 
(admis/ respins)

2. Eseu motivațional evaluat cu admis/ 
respins;

3. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare: 
1. Nota obţinută la examenul de 

bacalaureat la proba scrisă la Limba 
română; 

2. Media generală a anilor de liceu.

Domeniul de studii: Științe ale educației 
Programul de studii: Psihopedagogie 
specială

Criterii de selecție: 
1. Eseu motivațional evaluat cu admis/ 

respins;
2. Media generală a examenului de 

bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare: 
1. Nota obţinută la examenul de 

bacalaureat la proba scrisă la Limba 
română; 

2. Media generală a anilor de liceu.



Domeniul de studii: Psihologie 
Programul de studii: 
Psihodiagnoza personalității

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% media 

probei orale sub formă de interviu 
(prezentarea unui proiect de cercetare 
științifică) + 50% media examenului de 
licenţă.

Criterii de departajare: 
1. Notele obţinute la proba de concurs-

interviu, în ordinea descrescătoare a 
acestora; 

2. Media examenului de licență; 
3. Media anilor de studii de licență.

Domeniul de studii: Științe ale educației 
Programul de studii: 
Management educațional

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% media 

probei orale sub formă de interviu 
(prezentarea unui proiect de cercetare 
științifică) + 50% media examenului de 
licenţă.

STUDII UNIVERSITARE
DE MASTER

Criterii de departajare: 
1. Notele obţinute la proba de concurs-

interviu, în ordinea descrescătoare a 
acestora; 

2. Media examenului de licență; 
3. Media anilor de studii de licență.

BAZA MATERIALĂ

 Facultatea de Psihologie și Științele Educației dispune de săli de curs și seminar 
ce oferă condiții optime pentru învățare şi cercetare, precum și de o serie de laboratoare: 
Laborator de informatică, Laborator de tehnologie didactică, Laborator de cercetare cu 
Centrul de documentare științifică. 
 Cabinetele şi laboratoarele de specialitate sunt amplasate în cladirea Facultății de 
Științe Economice din Piața Chiliei, în sediul din Bulevardul Mamaia şi în noul campus 
universitar şi sunt dotate cu materiale didactice, aparatură modernă, tehnologie didactică, 
tehnici moderne de informare, documentare şi multiplicare. 
 Studenții beneficiază de licențe software şi de o gamă diversificată de resurse pentru 
desfăşurarea activității şi în medii virtuale.



• ACTIV-DIGI-SAN                       

CONCURSURI STUDENȚEȘTI

CENTRUL DE CERCETARE ȘI EVALUARE PSIHO-PEDAGOGICĂ ȘI SOCIALĂ

CENTRE DE CERCETARE 

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI
ASOCIAȚIA PSY OVIDIUS 

• EDU-TECH-SOLUTION-TEAMS

REVISTA FACULTĂȚII
THE BLACK SEA JOURNAL OF PSYCHOLOGY

 După ce am absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
la Universitatea Ovidius din Constanța am reușit să mă angajez foarte 
ușor și am activat apoximativ trei ani ca psiholog într-un cabinet privat 
de psihologie în Constanța. Ulterior m-am mutat și stabilit în Australia.
 Profesez ca psiholog în Australia de 13 ani, iar studiile din România 
mi-au fost echivalate și recunoscute cu ușurință de statul Australian. 
      Pot spune din toată inima că educația și nivelul de învățământ 
la Facultatea de Psihologie a Universității Ovidius din Constanța este 
la nivelul standardelor de educație internațională și chiar mai mult, 
reușind să le întreacă, în unele domenii. 

 Ca student al FPSE am avut parte de multiple oportunități de formare și de profesori 
excelenți, cu o reputație deosebită în domeniul psihologiei.
 Mulțumită facultății am reușit să obțin un loc de muncă ca psiholog în Australia, iar 
cele învățate în timpul studiilor universitare mi-au ghidat pașii și au pus temelia carierei 
mele de psiholog.
 În prezent sunt angajată în două penitenciare din Victoria – Australia. Aici ofer servicii 
de terapie individuală și de grup. De altfel, lucrez ca psiholog în cadrul unei companii cu o 
reputatie respectabilă în psihologia juridiciară și în tratamentul dependențelor de droguri 
și alcool. Totodată, sunt înregistrată ca supervizor și muncesc în privat cu studenți de la 
psihologie oferind servicii de supervizare.

LAVINIA MC SWAIN (TANCĂU)
Psiholog principal, Caraniche - Victoria - Australia

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolventă a specializării Psihologie, promoția 2000-2004



  Am absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din 
cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, specializarea Psihologie în 
anul 2008 în calitate de şef de promoţie. 
          Pe parcursul studiilor de licenţă, am fost bursieră ERASMUS în 
cadrul Facultăţii de Psihologie – Brest, Franţa (Universite de Bretagne 
Occidentale), pentru un semestru: februarie – iulie 2007. Această 
experienţă a contribuit atât la dezvoltarea mea ca viitor profesionist 
în domeniu, prin aprofundarea cunoştinţelor de specialitate în cadrul 
unei universităţi europene, cât şi la dezvoltarea mea personală, prin 
contactul şi adaptarea la ritmul de viaţă şi mentalitatea unei alte culturi.

         Dragostea faţă de rădăcinile mele româneşti, cât şi ataşamentul şi nivelul ridicat de 
satisfacţie pe care l-am resimţit faţă de facultatea unde studiasem în primii trei ani, m-au 
readus acasă, în România, la familia mea şi la profesorii care au format generaţii de studenţi 
cu responsabilitate, dedicare şi înaltă calitate şi atenţie acordată actului profesional.
         Ulterior studiilor de licenţă, am absolvit în cadrul aceleiaşi facultăţi Masterul 
„Psihodiagnoza complexă a personalităţii” (octombrie 2008 – iunie 2010), fiind prima 
generaţie de masteranzi ai facultăţii.
         De la absolvirea facultăţii şi până în prezent mi-am desfăşurat activitatea profesională 
în cadrul Curţii de Apel Constanţa, unde sunt psiholog pentru personalul instanţelor 
judecătoreşti (judecători, grefieri, funcţionari publici). Sunt psiholog principal – psihologia 
muncii şi organizaţională şi psihoterapeut integrativ.         
       Urez Facultăţii de Psihologie și Științele Educației şi întregului corp profesoral mult 
succes în continuare, putere şi echilibru, iar studenţilor perseverenţă şi dedicare personală 
pentru a îmbrăţişa una dintre cele mai complexe şi frumoase profesii: cea de psiholog!

Psiholog pentru personalul instanţelor judecătoreşti,
Curtea de Apel Constanţa

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolventă a specializării Psihologie, promoția 2004-2008

MARIA NICOLETA PARIS (MOCANU)

 De ce a contat facultatea pentru mine? Pentru că fără această 
facultate nu aș fi devenit omul care sunt astăzi.
       Am parcurs o călătorie de patru ani de care m-am bucurat din plin, 
o călătorie informativă dar mai ales formativă, care și-a pus amprenta 
definitiv asupra mea din punct de vedere profesional dar și uman.
    Am avut șansa de a învăța de la profesori  pregătiți și dedicați care 
mi-au devenit mentori și prieteni în egală măsură.
 După absolvirea facultății am continuat studiile în domeniul 
psihologiei muncii, organizaționale și a resurselor umane, în prezent 
fiind doctorand al școlii doctorale din cadrul Facultății de Psihologie și 

Științele Educației,  București.
 Deși în perioada studiilor de licență credeam că sunt făcută pentru o experientă 
practică mai degrabă decât o carieră academică, acum  realizez nevoia împletirii ambelor 
nișe de dezvoltare și îmi doresc în continuare colaborarea cu facultatea care m-a făcut să 
înțeleg de ce fac ceea ce fac și de ce sunt așa cum sunt. 

Șef Cabinet Psihologia Muncii și Organizațională, SC RAJA SA, Constanța

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolventă a specializării Psihologie, promoția 2006

SILVIA PETROV (ARGHIROPOL)



 Experiența mea în cadrul Facultății de Psihologie și Științele 
Educației, Specializarea Psihologie, din cadrul Universității Ovidius din 
Constanța a fost o incursiune în lumea științei, o rampă de lansare în 
descoperirea și explorarea dimensiunilor universului uman, o călătorie 
în care auto-cunoașterea și cunoașterea semenilor au fost necesitățile 
sine-qua-non de satisfăcut. 
 Și, cu ajutorul profesorilor care mi-au devenit ghizi, mentori 
și ulterior membrii ai unei a doua familii, mi-am rafinat capacitatea 
de a descoperi lucruri noi. Iar atunci când dascălii îți sunt călăuză 
necondiționat și un izvor de resurse mereu la îndemână, înveți să 

evaluezi corect comportamente, afecte și disfuncții. 
 Am învățat de la cei mai buni nu doar să repet realizările lor ci să reinventez, 
să descopăr, să explorez, să inovez. FPSE încurajează independența în dobândirea 
cunoștințelor, implicarea în cercetare, participarea la programe educaționale extrem de 
utile în dezvoltarea carierei; complexitatea modelului curricular (workshop-uri, conferințe, 
activități de practică) îți garantează accesul în orice domeniu care presupune lucrul cu 
oamenii. 
 Personal, am considerat ca o primă provocare aplicarea cunoștințelor dobândite pe 
parcursul celor trei ani de facultate în domeniul Resurselor Umane, însă cred cu tărie că 
indiferent de obiectivele fiecărui student, FPSE te pregătește pentru orice domeniu în care 
omul este în prim plan, fie că vorbim despre educație, artă, publicitate, management, fie că 
ne referim la psihoterapie, consiliere sau cercetare. 
 Sunt convinsă că oportunitățile pe care le întrezăresc sunt o consecință a faptului că 
am decis să urmez și cursurile programului de master „Psihodiagnoza Personalității”, din 
cadrul FPSE, pe care îl voi absolvi în curând și care pe lângă faptul că mi-a asigurat coerență 
și aprofundare în domeniul ales, mi-a declanșat sentimentul acela minunat de continuitate, 
de apartenență.    

H.R. Specialist, Ascorp București

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolventă a specializării Psihologie, promoția 2016-2019

ELENA NISIPARU

 Dezvoltarea mea personală și profesională a început cu adevărat 
în anul 2015, atunci când am pășit pentru prima dată pragul Facultății 
de Psihologie și Științele Educației. 
 La acel moment eram o tânără nesigură, cu o stimă de sine  scăzută 
și măcinată de incertitudini. Practica de specialitate, numeroasele 
activități de voluntariat, participarea la conferințele studențești m-au 
introdus în ceea ce înseamnă a lucra în domeniul social, domeniu în 
care îmi desfășor activitatea în prezent.  
 După șase ani de formare în cadrul acestei facultăți, datorită 
implicării în proiectele derulate și, mai ales, datorită sprijinului oferit 

constant de către profesorii care m-au îndrumat, am devenit sigură pe mine, bine pregătită 
din punct de vedere profesional și capabilă să fiu la rândul meu  sprijin altor tineri la început 
de drum și de carieră.

Șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere, 
Fundația Giovanni Bosco, Constanța

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolventă a specializării Psihologie, promoția 2015-2018, Asistență socială, 
promoția 2017-2020, Psihodiagnoza personalității, promoția 2019-2021

SUSANU MIHAELA-IOANA



 Experiența mea în cadrul Facultății de Psihologie și Științele 
Educației, specializarea Psihopedagogie Specială a reprezentat o bază 
a formării mele pentru tot parcursul vieții. 
 În 3 ani de zile, am avut șansa de a studia temeinic pentru a contura 
competențele dorite. Mai mult decât atât, mentorii pe care i-am avut 
pe parcursul anilor de studiu, sunt deschiși, comunicativi și empatici. 
Atunci când deschizi ușa sălii de clasă, zâmbetul și căldura acestora 
îți oferă oportunitatea de învățare și dezvoltare personală. Optimism, 
încredere, creativitate sunt doar câteva din trăsăturile dezvoltate în 
cadrul acestei specializări.

 În prezent sunt profesor în învățământul preșcolar și totalitatea cursurilor și 
seminariilor realizate în această facultate au reușit să pună o amprentă asupra personalității 
mele.
 Am ales să nu mă opresc aici și să continui dezvoltarea mea profesională. Astfel am 
devenit masterandă în cadrul Univărsității București, specializarea Formarea formatorilor. 
 De ce am ales acest lucru? În fiecare dascăl am observat un model demn de urmat 
și mereu mi-am dorit să pot și eu la rândul meu să ofer oportunitatea de învățare tuturor 
celor care doresc să facă acest lucru.
 Am avut oportunități deosebite în cadrul Universității Ovidius din Constanța și îmi 
doresc ca fiecare persoană să își urmeze propriul vis și să se dedice în totalitatea asupra 
acestuia. Pot spune că sunt mândră că am urmat cursurile acestei instituții și că am crescut 
și m-am dezvoltat alături de acești oameni.

Profesor învățământ preșcolar, Grădiniță și After school „Gamex”

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolventă a specializării Psihopedagogie Specială, promoția 2017

CRISTIANA PANAIT 

 Visul meu din adolescență a fost să devin psiholog. Mă consider 
norocoasă că am întâlnit în cadrul facultății profesori dedicați, care au 
contribuit la devenirea mea ca specialist și la împlinirea visului meu.
 Pe o parte dintre profesori i-am reîntâlnit cu drag, peste ani, în 
cadrul masterului în Management educațional. Sunt mândră să mă 
număr printre absolvenții acestei facultăți de renume, unde experiența 
mea a fost una specială.

Inspector Școlar General Adjunct, Inspectoratul Școlar Județean 
Constanța 

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolventă a specializării Psihologie, promoția 2006, 
Master Management Educațional, promoția 2014

LOREDANA MANOLACHE



PERSPECTIVE DE CARIERĂ DUPĂ 
FINALIZAREA STUDIILOR
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

• Asistent social
• Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice 
• Asistent social cu competență în sănătatea mintală

PSIHOLOGIE
• Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
• Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională 
• Psiholog în specializarea psihologie clinică 

PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
• Profesor în învățământul preșcolar   
• Profesor în învățământul primar

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
• Psihopedagog 
• Consilier școlar 
• Logoped

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
•  Asistent de cercetare în pedagogie 
• Inspector școlar 
• Expert învățământ

PSIHODIAGNOZA PERSONALITĂȚII
• Psiholog în specialitatea psihologie clinică 
• Psiholog în specialitatea consiliere psihologică 
• Psiholog în specialitatea psihoterapie

PARTENERI DIN MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

1. INSPECTORATUL ȘCOLAR        
    JUDEȚEAN CONSTANȚA

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ    
 SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

3. CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE
  ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ     

 CONSTANȚA

4. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ      
CONSTANȚA

5.  COLEGIUL PSIHOLOGILOR 
     DIN ROMÂNIA


