Psihopedagogie specială – în instituții
speciale și auxiliare (preșcolare, școli, gimnazii,
licee, școli de meserii, centre de consultare și
reabilitare, instituții profesionale), instituții
generale de învățământ cu practici incluzive
(creșe, grădinițe, școli gimnazii, licee, scoli de
meserii, instituții profesionale), instituții
medicale (policlinici, spitale, aziluri de bătrâni),
centre de plasament, case comunitare, centre
de socializare, centre de plasament temporar de
tip familial, centre de diagnosticare și
reabilitare.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă" este unica instituţie de
învăţământ superior de Stat cu profil
pedagogic din Republica Moldova,
acreditată prin Hotărârea Colegiului MET,
seria AU, nr. 000123, din 23.08.2008.
Procesul de instruire se realizează conform
Procesului de la Bologna, la ciclul I, II şi III,
în limbile română și rusă.
Candidaţii pot opta pentru studii cu
frecvenţă la zi sau frecvenţa redusă.
Durata studiilor:
Ciclul I (Licenţa)
• Cu frecventă la zi pentru deţinătorii
diplomei de bacalaureat, colegiu:
- 180 de credite la monospecialităţi
- 3 ani de studii;
• Cu frecvenţa redusă - cu un an mai mult
decât a învăţământ cu frecvenţă la zi.

Ciclul II (Masterat)
• 120 de credite - 2 ani studii.
Ciclul III (Doctorat):
- 3 ani de studii cu frecvenţa la zi;
-4 ani de studii cu frecvenţa redusă.

După studii va puteți angaja:
Psihologie – în toate instituțiile preșcolare,
școlare, instituții profesionale, organizații
particulare, penitenciare, organele de forță,
ONG- uri și încă o gama foarte largă de
oportunități care va permite să va angajați
în orice domeniu de activitate ce presupune
munca cu oamenii.

În cadrul facultății se organizează
activități extracurriculare, seminare cu invita ți
de peste hotare, activitate de voluntariat.
Studiile sunt asigurate de profesori cu
experiență mare în domeniu care activează
în instituții practice.
Sunt locuri la buget și contract,
studenții au posibilitatea de a primi burse de
gradul III, II și I.

Psihopedagogie – în instituții preșcolare și
școlare, (creșe, grădinițe, școli gimnazii,
licee, scoli de meserii, instituții profesionale)
centre de dezvoltare a copiilor și alte
instituții în calitate de psihopedagog.
Asistenţă socială – în direcții de asistență
socială; aziluri de bătrâni, primării,
penitenciare, organele de forță, în Ministerul
muncii protecției sociale și familiei, centre
de plasament, case comunitare, centre de
socializare, centre de plasament temporar
de tip familial, centre de diagnosticare și
reabilitare, direcțiile pentru protecția
drepturilor copilului, ONG- uri etc.

Telefoane de contact: (+373 22) 358414/
747208 Fax: 358414

