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Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Misiune
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a fost înfiinţată în anul 2002 şi cuprinde şase domenii de
licenţă adaptate cerinţelor actuale ale pieţei muncii: Psihologie, Istorie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene,
Ştiinţele Comunicării - Jurnalism, Filosofie şi Poliţie Comunitară, cel mai nou domeniu de licenţă al facultăţii.
Toate cele şase domenii de licenţă oferă studii de zi, pe o durată de 3 ani.
Facultatea a organizat admitere în anul 2010 pentru două mastere de tip universitar: Etica politicilor
publice la specializarea Filozofie şi Istoria românilor şi a României în context european (sec. XIV-XX) la
specializarea Istorie.
De asemenea, ca răspuns la nevoile de dezvoltare personală şi profesională exprimate de către studenţi,
în cadrul facultăţii a fost înfiinţat şi funcţionează Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, componentă
aplicativă a Centrului de Cercetare pentru Promovarea Excelenţei în Formarea Profesională (acreditat de
CNCSIS), centru care reuneşte specialişti din toate domeniile de licenţă existente la nivelul facultăţii.

Organizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică
Facultatea dispune de o bază materială modernă şi adecvată activităţilor educaţionale şi ştiinţifice
specifice fiecărui domeniu de licenţă: laboratoare (laboratoare pentru paginarea ziarului, Internet, radio, TV;
Laborator de Psihodiagnostic, Laborator de Psihologie Experimentală; Laborator de Istorie), săli şi amfiteatre,
bibliotecă etc.
Direcţiile de cercetare ştiinţifică corespund intereselor ştiinţifice ale membrilor catedrelor, pregătirii lor
doctorale şi materiilor de curs sau seminar.
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale facultăţii se desfăşoară în general pe următoarele
domenii de cercetare:
¾ Psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie
¾ Psihologie organizaţională, muncii şi servicii
¾ Psihologie educaţională şi consiliere vocaţională
¾ Psihologie socială, judiciară şi militară
¾ Istorie şi integrare europeană

Proiecte
a) Psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie
Director/
Responsabil
ştiinţific

Nr.
crt.

Titlu proiect

Date de
identificare

1

Eficienţa psihoterapiei
experienţiale expresive la
copiii cu tulburări
disruptive de
comportament

CNCSIS: Cod
A1169 20072008

CNCSIS

Prof. univ. dr.
Cucu-Ciuhan
Geanina

geanina.ciuhan@upit.ro

2

Studiu experimental
asupra efectelor
psihoterapiei
unificării în tulburarea
depresivă la adultul tânăr

CNCSIS,
Resurse
Umane, TD,
2007-2008,
Cod Td-389.

CNCSIS

Lect. univ. dr.
Răban-Motounu
Nicoleta

nicoleta_raban@yahoo.com

Beneficiar

Contact
(e-mail, tel.)
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b) Psihologia organizaţională, a muncii şi a serviciilor
Nr.
crt.

1

2

3

Titlu proiect
Variabile individuale şi
organizaţionale ce
asigură eficienţa din
structurile administraţiei
publice, din perspectiva
alinierii la standardele
europene
Studii şi cercetări privind
influenţa stresului asupra
managementului
organizaţiilor
Model de învăţare
organizaţională în
economia bazată pe
cunoaştere în România

Date de
identificare

Beneficiar

Contract de
cercetare nr.
7992 din
15.03.2007

Primăria
Municipiului
Câmpulung,
jud. Argeş

CNCSIS
Cod A1168

CNCSIS

CNCSIS– Idei,
Nr.1844/2008

CNCSIS

Director/
Responsabil
ştiinţific
Conf univ.dr.
Ciucurel Manuela
Mihaela

Prof. univ.dr.
Viorel Bucur

Conf.univ.dr.
Chivu Iulia

Contact
(e-mail, tel.)

ancaciucurel@yahoo.com

v_bucur@yahoo.com

iuliac@ase.ro

c) Psihologie educaţională şi consiliere vocaţională
Nr.
crt.

Titlu proiect

1

Reuşita în carieră în
mediile organizaţionale
româneşti: competenţele
implicate şi antrenarea lor

Date de
identificare
CNCSIS: Cod
AT3464 20042005

Beneficiar

CNCSIS

Director/
Responsabil
ştiinţific
Prof. univ. dr.
Cucu-Ciuhan
Geanina

Contact
(e-mail, tel.)
geanina.ciuhan@upit.ro

d) Domeniul Ştiinţe sociale / direcţia Asistarea deciziilor pentru politicile de asigurare a calităţii educaţiei
Director/
Nr.
Date de
Contact
Titlu proiect
Beneficiar
Responsabil
crt.
identificare
(e-mail, tel.)
ştiinţific

1

Diagnosticul social al
performanţei şcolare prin
scala socială a succesului
şcolar şi proiectarea unor
metode de intervenţie
validate prin cercetare
(SSSS)

PNCDI-II,
2539
91-063/
14.09.2007

CNMP

Conf.univ.dr.
Chirleşan
Georgeta

georgeta.chirlesan@upit.ro

e) Istorie si integrare europeană
Nr.
crt.

1

2

3

Titlu proiect
„ReSitus”. Metode şi
tehnici avansate de
reconstrucţie şi
conservare digitală pentru
patrimoniul cultural
istoric imobil
Arheologi fără frontiere.
Dimensiunile europene
ale arheologiei din
România 1834-1989
Supravegherea
arheologică la investiţia
extindere spaţiu comercial la
parter şi modificări
funcţionale interioare la
Hotel Muntenia

Date de
identificare

Nr.5638/2006,
CERES

Beneficiar

CERES

Director/
Responsabil
ştiinţific
Prof. univ. dr.
Augustin Ioan

Contact
(e-mail, tel.)

har2000ro@acasa.ro

Grantul
1050/2006-2008

CNCSIS

Prof.univ.dr.
Mircea RaduBabeş

mirceababes@yahoo.com

Contract nr.
311/14.07.2009

Societate
comercială

Lect.univ.dr.
Bărbulescu
Cosmin Augustus

cosminaugustus2003
@yahoo.com
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e) Cercetare cu scop didactic formativ
Nr.
crt.

Titlu proiect

Date de
identificare

Beneficiar

1

Continuous Learning for
Adults with Needs
(CLAN)

Nr. de referinţă:
134649-LLP-12007-1ITGRUNDVIGGMP, 2007-2009

Programul
Socrates /
Grundtvig

2

Adults Learn in Family
(ALFA)

ID naţional
GRU-09-P-LP20-AG-IT,
2009-2011

Programul
Socrates /
Grundtvig

Director/
Responsabil
ştiinţific
Prof.univ.dr.
Cucu-Ciuhan
Geanina
Prof.univ.dr.
Cucu-Ciuhan
Geanina

Contact
(e-mail, tel.)
geanina.ciuhan@upit.ro

geanina.ciuhan@upit.ro

