FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Master
Psihologie Clinică şi Psihoterapie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
I
2.5 Semestrul

Psihoterapii validate ştiinţific
Conf. univ. dr. Violeta Enea
Conf. univ. dr. Violeta Enea
II 2.6 Tip de evaluare
E

2.7 Regimul discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
1
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
14
3.6. seminar/laborator
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

28
ore
35
35
38

108
150
6

Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Abilităţile psihoterapeutice de bază (ascultare activă, reformulare,
empatizare etc.)

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Sistem de proiecție video (laptop, videoproiector)

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Sistem de proiecție video (laptop, videoproiector)

6. Competenţe specifice acumulate

2

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

1. Elaborarea strategiilor de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, prevenție primară,
secundară şi terţiară
2. Realizează evaluare și diagnoză, conduce interviuri semi-structurate sau structurate și
utilizează diferite metode psihometrice: scale, teste, chestionare, inventare psihologice etc.
(competență de evaluare și diagnoză, de utilizare a instrumentelor psihometrice); Analizează
nevoile beneficiarilor și stabilește scopurile intervenției psihologice

3. Indentifică și diferențiază critic literatura de specialitate pentru documentarea adecvată a
practicii psihologiei clinice fundamentată pe evidențe științifice
1. Îndeplinirea responsabilităţilor profesionale conform principiilor deontologice specifice
profesiei de psiholog
2. Gestionarea procesului de auto-dezvoltare personală şi profesională continuă pornind de la
analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale.
3. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere
ierarhice.

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Elaborarea strategiilor de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, prevenție primară,
secundară şi terţiară

7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili:
 să descrie caracteristicile distinctive ale diferitelor abordări psihoterapeutice validate
ştiinţific;
 să conceptualizeze cazurile clinice din perspectiva abordării terapeutice validate ştiinţific
pentru o anumită tulburare psihică;
 să utilizeze corect conceptele specifice fiecărei terapii validate ştiinţific studiate;
 să realizeze planul de tratament adecvat tulburării clientului;
 să aplice strategiile şi tehnicile specifice terapiei validate ştiinţific pentru o anumită
tulburare psihică în demersul psihoterapeutic.

8. Conţinut
Observaţii
8.1

Curs

Metode de predare

1.

Psihoterapia cognitivă I (CT)

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

2 ore

2.

Psihoterapia cognitivă II (CT)

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

2 ore

(ore şi referinţe
bibliografice)

3.

Terapia cognitivă bazată pe mindfulness
(MBCT)

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

2 ore

4.

Terapia metacognitivă (MCT)

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

2 ore

5.

Psihoterapia cognitiv-comportamentală (CBT)

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

2 ore

6.

Terapia comportamentală dialectică (DBT)

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

2 ore

7.

Terapia prin acceptare şi angajament (ACT)

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

2 ore

Bibliografie
Referinţe principale:
Beck, J. (2010). Psihoterapie cognitivă: fundamente şi perspective,Cluj-Napoca: Editura RTS
David. D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Editura Polirom
Fontaine, O., Fontaine, P. (2008). Ghid clinic de terapie comportamentală şi cognitivă, Editura Polirom
Wells, A. (2008). Metacognitive therapy for anxiety and depression, The Guildford Press
Assen, A. (2016). Integrative CBT for anxiety disorders, An evidence-based approach to enhancing cognitive
behavioral therapy with mindfulness and hypnotherapy, Wiley- Blackwell
Fisher, J. E., O'Donohue, W. T. (2006). Practitioner's Guide to Evidence-Based Psychotherapy, Springer
Luoma, B., Hayes, S. C., Walser, R. D. (2017). Learning ACT- An Acceptance and Commitment Therapy
Skills Training Manual for Therapists, Context Press
8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

1.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru depresie

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburările
bipolare

argumentare, dezbatere,
controversă academică

3.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburarile de
panică şi fobii

argumentare, dezbatere,
controversă academică

4.
5.
6.
7.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburarea
de anxietate socială
Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburarea
de stres posttraumatic
Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburarea
de anxietate generalizată
Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburarea
obsesiv-compulsivă

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

2 ore
2 ore

2 ore

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

8.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru insomnie

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

9.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru autism

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

10.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru ADHD

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

11.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburarea
de personalitate borderline

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

12.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru schizofrenie

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

13.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru adicţii

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

14.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburările
de comportament alimentar

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

Bibliografie
Dimeff, L. A., Koerner, K. Linehan, M. M (2007). Dialectical Behavior Therapy in Clinical Practice.
Applications across Disorders and Settings. The Guilford Press
Enea, V. & Dafinoiu, I. (2012). Anorexia nervoasa: teorie, evaluare si tratament, Ed. Polirom, Iași
Enea, V., Măirean, C. & Dafinoiu, I. (2016). Bulimia nervoasa: teorie, evaluare si tratament, Ed. Polirom, Iași
Enea, V., Moldovan, A., Anton, R. (2017). Tulburările comportamentului alimentar şi obezitatea la copii şi
adolescenţi, Ed. Polirom
Forsyth, J.P., Eifert, G. H. (2016). The Mindfulness and Acceptance Workbook for Anxiety. A Guide to
Breaking Free from Anxiety, Phobias, and Worry Using Acceptance and Commitment Therapy, New

Harbinger Publications, Inc.
Pederson, L. D. (2015). Dialectical Behavior Therapy. A Contemporary Guide for Practitioners, WileyBlackwell
Wilson, K., DuFrene, T.(2012). The Wisdom to Know the Difference. An Acceptance and Commitment
Therapy Workbook for Overcoming Substance Abuse, New Harbinger Publications

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este coroborat cu normele și standardele profesionale în domeniu precizate de
Colegiul Psihologilor din România.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
Test grilă
Prezentare seminar

10.4 Curs
10.5 Seminar/ Laborator

10.3 Pondere în
nota finală (%)
60%
20% seminar
20% eseu

10.6 Standard minim de performanţă

Minim nota 5 la testul grilă si nota 5 finală.
Data completării
24.09.2021

Data avizării in departament
27.09.2021

Titular de curs

Titular de seminar

Conf. dr. Violeta Enea

Conf. dr. Violeta Enea

Director de departament Prof. dr. Andrei Holman

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu

I

2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Psihologie
Psihologie
Master
Psihologie clinică și psihoterapie

Stagiul clinic
--Lacramioara Cojocaru, Ada Moruzzi, Flavia Onofrași,
Manuela Paraschiv
2.7 Regimul
2 2.6 Tip de evaluare
C
discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6. seminar/laborator
70 din care: 3.5. curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

5
70
ore
30
10
10
2
2
1

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

55
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum

4.2 De competenţe

Psihodiagnostic II, Psihoterapie, Psihopatologie
- Cunoașterea și înțelegerea metodelor de abordare și evaluare a
personalității în psihologia clinică
- Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile
în psihologie
- Relaţionare şi comunicare interpersonală specifică domeniului
psihologiei

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

-

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

- Sală suficientă pentru o grupă de studenți, tablă, videoproiector,
laptop, internet, platoforme pentru conferințe și meetinguri video
si audio.

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
1. Realizează evaluare și diagnoză, conduce interviuri semi-structurate sau structurate și
utilizează diferite metode psihometrice: scale, teste, chestionare, inventare psihologice etc.
(competență de evaluare și diagnoză, de utilizare a intrumentelor psihometrice);
2. Redactează rapoarte de evaluare psihologica;
3. Realizează relația terapeutică și controlul fluctuațiilor relaționale, restaurarea alianțelor
terapeutice după momente de criză ; Analizează nevoile beneficiarilor și stabilește scopurile
intervenției psihologie;
4. Elaborează strategii de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, prevenție primară,
secundară, terţiară;
5. Indentifică și diferențiază critic literatura de specialitate pentru documentarea adecvată a
practicii psihologiei clinice fundamentată pe evidențe științifice ;
CT1. Îndeplinirea responsabilităţilor profesionale conform principiilor deontologice specifice
profesiei
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice si
in contexte socio-culturale diferite
CT3. Gestionarea procesului de auto-dezvoltare personală şi profesională continuă pornind de la
analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale.

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Familiarizarea cu diferitele activități și medii de muncă ale psihologului clinician

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:






Sa identifice competentele profesionale relevante;
Sa planifice experienţe relevante pentru stagiul clinic;
Sa reflecteze asupra practicii clinice si a parcursului de cariera;
Sa aplice cunoştinţele teoretice care fundamentează practicile de psihologie clinica;
Sa exerseze deprinderile de psihologie clinica;

8. Conţinut
8.2

Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Specificul activităților psihologului
clinician în clinica de boli psihiatrice (1)

2.

Specificul activităților psihologului
clinician în clinica de boli psihiatrice (2)

3.

Utilizarea interviului clinic structurat și
semistructurat

4.

Chestionare și teste utilizate în
patologiile clinicii unde se realizează
stagiul

5.

Elaborarea profilului psihologic

6.

Simptomatologia depresivă

7.

Anxietatea și tulburarea de joc patologic

8.

Schizofrenie (paranoida,afectivă,
hebrefenica si catatonica)
Adicțiile

9.
Tuburarea bipolară
10.
Hetero și autoagresivitate
11.
12.

Atribuțiile psihologului în mediul
penitenciar

13.

Finalitatea activității psihologului din
penitenciar- implicații în luarea
deciziilor de către comisiile existente la
nivel de unitate

14.

Prezentarea de către masteranzi a
rapoartelor finale și analiza activității la
locurile de stagiu.

Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Dezbatere, sinteza
cunoștințelor, exprimarea
opinilor evaluative

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Stagiul clinic oferă viitorilor clinicieni posibilitatea exersării supervizate a abilităților învățate în cadrul
programului de licență și master.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Portofoliu
Evaluare continuă

100%

10.4 Curs
Realizarea a minim 20 de
ore de stagiu clinic în
interacțiune cu psihologul
clinician
10.5 Seminar/ Laborator
Prezentarea unui studiu de
caz și a activității
desfășurate într-un raport de
stagiu
10.6 Standard minim de performanţă
-

Tot ceea ce este precizat la criteri de evaluare

Tutular stagiul clinic
Psiholog principal
Manuela Paraschiv
Tutular stagiul clinic
Psiholog principal
Ada Moruzzi
Tutular stagiul clinic
Psiholog principal
Flavia Onofrași
Tutular stagiul clinic
Psiholog
Lacramioara
Cojocaru
Director de
departament Prof.
Univ. Dr. Andrei
HOLMAN

Data completării
24.09.2021
Data avizării in departament 27.09.2021

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
1 2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Master
PCP

Evaluare psihologică: metode psihometrice
prof. dr. Andrei Holman
prof . dr. Andrei Holman
2 2.6 Tip de evaluare
EX 2.7 Regimul discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
1
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
14
3.6. seminar/laborator
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

ore
60
10
15
10
2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

97
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

-

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

-

1
14

Competenţe
profesionale

1.
Realizează evaluare și diagnoză, conduce interviuri semi-structurate sau structurate și
utilizează dif erite metode psihometrice: scale, teste, chestionare, inventare psihologice etc.
(competență de evaluare și diagnoză, de utilizare a intrumentelor psihometrice);
2.
Redactează rapoarte de evaluare psihologica;
3.
Participă la elaborarea de studii şi rapoarte de cercetare

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT4. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi independenţă
prof esională.
CT5. Abilităţi superioare de cercetare independentă

7.1. Obiectivul
general

Formarea competenţelor de evaluare psihologică a individului, de construcţie a instrumentelor
adecvate şi de verificare a calităților psihometrice ale instrumentelor de evaluare psihologică.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La f inalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
▪ Utilizeze și construiască instrumente valide de evaluare psihologică a individului
▪ Utilizeze procedeele optime de analiză a datelor recoltate în evaluările calităților psihometrice ale
instrumentelor de evaluare psihologică .
▪ Interpreteze rezultatele analizelor statistice asupra datelor recoltate în studiile de verificare a
verif icare a calităților psihometrice ale instrumentelor de evaluare psihologică.

8. Conţinut
8.1
1.
2.
3.
4.
5.

Curs

Introducere: specificul
psihodiagnosticului
Metode de construcţie a instrumentelor
de evaluare psihologică
Tipuri de itemi şi de scale utilizate în
evaluarea psihologică
Fidelitatea instrumentelor de evaluare
psihologică: definire şi caracteristici
Fidelitatea test-retest, consistenţă
internă, forme paralele ale

Metode de predare

Observaţii

expunerea, problematizarea

2 ore

expunerea, problematizarea
expunerea, problematizarea
expunerea, problematizarea
expunerea, problematizarea

(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

instrumentului
6.
7.

Validitatea instrumentelor de evaluare
psihologică: definire şi caracteristici
Validitatea de conţinut, de construct, de
criteriu, discriminativă, incrementală

expunerea, problematizarea
expunerea, problematizarea

2 ore
2 ore

Bibliografie
Referinţe principale:
Cosmovici, A., Crăciunescu,R., Cristescu, M., Neculau, A., Rudică, T., Teodorescu S.,(1972, 1985), Metode
pentru cunoaşterea personalităţii, E.D.P., Bucureşti;
Havârneanu Cornel, 2000, Cunoaşterea psihologică a persoanei, Iaşi, Polirom;
Mitrofan, N, Mitrofan, L, 2005, Testarea psihologică – inteligenţa şi aptitudinile, Editura Polirom, Iaşi
Stan Aurel, 2002, Testul psihologic – evoluţie, construcţie, aplicaţie, Iaşi, Polirom
Referinţe suplimentare:
Aiken, L.R. (2000). Psychological testing and assessment, (10th edition), Allyn and Bacon
Dawis, R. (1998). Scale Construction, în Kazdin, A. E. (Ed.), Methodological issues & strategies in clinical
research, Washington, DC : American Psychological Association
Fischer J & Corcoran K (2007). Measures for clinical practice: A sourcebook. 4nd Ed., New York: Oxford
University
Switzer, G., et al. (2000). Measurement issues in intervention research. în R. Schulz (Ed.), Handbook on
dementia caregiving: Evidence-based interventions for family caregivers. New York: Springer
..
8.2
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii

Specificul psihodiagnosticului

problematizarea, explicaţia

2 ore

Metode de construcţie a instrumentelor
de evaluare psihologică
Metode de estimare a fidelităţii
instrumentelor de evaluare psihologică
Metode de estimare a validităţii
instrumentelor de evaluare psihologică –
analiza factorială
Metode de estimare a validităţii
instrumentelor de evaluare psihologică –
analiza validităţii de criteriu
Metode de estimare a validităţii
instrumentelor de evaluare psihologică –
analiza validităţii discriminative
Etalonarea instrumentelor de evaluare
psihologică

problematizarea, explicaţia
problematizarea, explicaţia

(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore
2 ore
2 ore

problematizarea, explicaţia
2 ore
problematizarea, explicaţia
2 ore
problematizarea, explicaţia
problematizarea, explicaţia

2 ore

Bibliografie
Cosmovici, A., Crăciunescu,R., Cristescu, M., Neculau, A., Rudică, T., Teodorescu S.,(1972, 1985), Metode
pentru cunoaşterea personalităţii, E.D.P., Bucureşti;
Havârneanu Cornel, 2000, Cunoaşterea psihologică a persoanei, Iaşi, Polirom;
Mitrofan, N, Mitrofan, L, 2005, Testarea psihologică – inteligenţa şi aptitudinile, Editura Polirom, Iaşi
Stan Aurel, 2002, Testul psihologic – evoluţie, construcţie, aplicaţie, Iaşi, Polirom
Clocotici, V.; Stan, A. (2000) Statistică aplicată în psihologie, Editura Polirom, Iaşi
Labăr, A. V. (2008). SPSS pentru stiintele educatiei. Metodologia analizei datelor in cercetarea pedagogica,
Polirom Iaşi.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competențele de construcție, verificare a calităților psihometrice și utilizare practică a instrumentelor de
evaluare psihologică sunt fundamentale pentru profesioniștii din aria psihologiei clinice și în general din cea
a psihologiei aplicate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Cunoștințele despre calitățile
psihometrice ale
instrumentelor și
10.4 Curs
competențele în utilizarea și
interpretarea rezultatelor
metodelor de verificare ale
acestora.
Corectitudinea și
completitudinea realizării
sarcinilor de construcție a
10.5 Seminar/ Laborator
unui instrument de evaluare
psihologică și de verificare a
calităților sale psihometrice.
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen scris: examen
teoretico-aplicativ

60

Evaluare seminar: evaluare
continuă, evaluarea
portofoliului tematic

40

Nota 5 la ambele evaluări.

Data completării
22.09.2021

Titular de curs
prof . dr. Andrei Holman

Data avizării in departament
25.09.2021

Titular de seminar
prof . dr. Andrei Holman

Director de departament
prof . dr. Andrei Holman

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Psihologie
Psihologie
Ciclul II - Master
PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTETRAPIE / Psiholog
clinician, psihoterapeut

PSIHOLOGIA POZITIVĂ APLICATĂ
Conf. Dr. Dorin Nastas
Psih. Dr. Alexandra Gheorghiu
2 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei*

OP

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuția fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

2
28
ore
12
6
10
3
2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

33
75
3

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Cunoașterea limbii engleze la nivel de citire și înțelegere a textelor
academice și științifice din domeniul psihologiei

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfășurare a cursului

Alături de materialele elaborate de profesor sau cele existente în
limba română se vor folosi manuale, articole și materiale audiovideo în limba engleză

5.2 De desfășurare a seminarului/
laboratorului

identice

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate
C2. Evaluare și diagnoză
Analizează nevoile beneficiarilor și stabilește scopurile intervenției psihologie
C3. Proiectarea intervenției
Elaborează strategii de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, prevenție primară,
secundară, terțiară
C4. Realizarea intervenției
Argumentarea modalității specifice de implementare a strategiilor de intervenție: indentifică și
diferențiază critic literatura de specialitate pentru documentarea adecvată a practicii
psihologiei clinice fundamentată pe evidențe științifice
CT1. Îndeplinirea responsabilităților profesionale conform principiilor deontologice specifice profesiei
de psiholog
CT3. Gestionarea procesului de auto-dezvoltare personală şi profesională continuă pornind de la
analiza reflexivă a propriei activități profesionale.

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competentelor specifice acumulate)

Dezvoltarea competențelor necesare pentru (1) evaluarea și diagnoza la nivel individual și de grup a
nevoilor de consiliere psihologică și dezvoltare personală folosind cunoștințe și tehnici propuse și
validate în cadrul psihologiei pozitive; (2) proiectarea intervențiilor și; (3) realizarea acestora

7.2 Obiectivele
specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:






Cunoască și să descrie principalele concepte, noțiuni și teorii propuse de psihologia pozitivă
Utilizeze aparatul conceptual și teoretic al psihologiei pozitive pentru a înțelege situația
individului, cuplului, familiei, gruului precum și manierele de dezvoltare sau îmbunătățare a stării
de bine și fericirii
Analizeze dificultățile pe care le întâmpină persanele în plan personal, la nivel de cuplu, grup sau
familie din perspectiva psihologiei pozitive
Explice care sunt principiile de bază ale intervențiilor psihologice pozitive
Planifice și să realizeze intervenții de psihologie pozitivă la nivelul individului sau grupului

8. Conținut
8.1
1.
2.

Curs
Introducere în psihologia pozitivă aplicată: știința
și arta de a merge pe mai multe căi spre
fericirea deplină
Fericirea hedonică: trăirea și rolul emoțiilor
pozitive

Metode de predare

Observații

Expunere. Problematizare. Discuție
interactivă

2 ore; bibliografia cursului

Expunere. Problematizare. Discuție
interactivă

2 ore; bibliografia cursului

(ore și referințe bibliografice)

3.

Fericirea angajării totale: experiența și absorbția
fluxului

Expunere. Problematizare. Discuție
interactivă

4.

Fericirea eudemonică: găsirea și păstrarea unei
existențe pline de sens

Expunere. Problematizare. Discuție
interactivă

2 ore; bibliografia cursului

5.

Fericirea relaționării: comunicarea și conectarea
autentică cu ceilalți

Expunere. Problematizare. Discuție
interactivă

2 ore; bibliografia cursului

2 ore; bibliografia cursului

6.

Fericirea împlinirii: dezvoltarea și folosirea cu
succes a competențelor

Fericirea contemplării detașate: mindfulness sau
arta a de a fi conștient pe deplin
Bibliografie
7.

Expunere. Problematizare. Discuție
interactivă

2 ore; bibliografia cursului

Expunere. Problematizare. Discuție
interactivă

2 ore; bibliografia cursului

Referințe principale în limba engleză:
Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (2007). Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications;
Snyder, R., Lopez, S., Pedrotti, J. (Eds.) (2010). Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths. New York: Sage.; SzentagotaiTătar, A., & David., D. (Coord.) (2017). Tratat de psihologie pozitivă. Colecția Collegium-psihologie. Iași: Ed. Polirom.

Referințe principale în limba română (se regăsesc și în catalogul on-line al BCU la adresa http://www.bcu-iasi.ro/catalog-bcu):
Andre, C. (2014). Și nu uita să fii fericit. Abecedar de psihologie pozitivă. Colecția psihologie practică. București: Ed. Trei.; Ben-Shahar, Tal (2009). Fii fericit!
Descoperă tot ce trebuie să știi pentru a avea o viață fericită. Colecția cărți cheie. București: Curtea Veche.; Hanson, R. (2011). Creierul lui Buddha. Neuroştiinţa
fericirii, iubirii și înțelepciunii. Colecția cărți practice. Pitești: Ed. Paralela 45.

Referințe suplimentare:
Gilbert, D. (2007). Stumbling on Happiness. New York: Vintage.; Haidt, J. (2006).The Happiness Hypothesis. New York: Basic Books.; Keyes, C., Haidt, J. (Eds.)
(2003). Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived. Washingtom: APA Press.; Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology:
An introduction. American Psychologist, 55, 1, 5-8.

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

1.

Prezentarea cerințelor seminarului şi manierei
de organizare. Prezentarea surselor bibliografice
de parcurs și discutat în cadrul seminarului

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

2.

Psihologia pozitivă despre cunoașterea și
dezvoltarea caracterului

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

3.

Dezvoltarea virtuțile și puterilor de caracter (1):
Înțelepciunea și cunoașterea

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

4.

Dezvoltarea virtuțile și puterilor de caracter (2):
Curajul

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

5.

Dezvoltarea virtuțile și puterilor de caracter (3):
Umanismul

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

6.

Dezvoltarea virtuțile și puterilor de caracter (4):
Dreptatea

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

7.

Dezvoltarea virtuțile și puterilor de caracter (5):
Cumpătarea

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

8.

Dezvoltarea virtuțile și puterilor de caracter (6):
Transcendența

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

9.

Intervenții de psihologie pozitivă (1): fericirea
hedonică sau trăirea și rolul emoțiilor pozitive

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

10.

Intervenții de psihologie pozitivă (2): fericirea
angajării totale sau experiența și absorbția
fluxului

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

11.

Intervenții de psihologie pozitivă (3): fericirea
eudemonică sau existența plină de sens

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

12.

Intervenții de psihologie pozitivă (4): fericirea
relaționării sau comunicarea și conectarea
autentică cu ceilalți

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

Observații
(ore și referințe bibliografice)

2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului

Intervenții de psihologie pozitivă (5): fericirea
împlinirii sau dezvoltarea și folosirea cu succes a
competențelor
Intervenții de psihologie pozitivă (6): fericirea
14.
contemplării detașate sau mindfulness ca artă
de a fi conștient
Bibliografie

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

13.

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

2 ore; bibliografia
seminarului
2 ore; bibliografia
seminarului

Referințe principale în limba engleză:
Manual de lecturi; Donaldson, S. I., Csikszentmihalyi, M., Nakamura, J. (2011). Applied Positive Psychology. Improving Everyday Life, Health, Schools, Work, and
Society. APA.; Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (Eds.) (2004). Character strengths and virtues. A handbook and classification. Washington DC: American
Psychological Association Press.; Linley, P. A., & Joseph, S. (Eds.) (2004). Positive psychology in practice. New York: Wiley.

Referințe principale în limba română (se regăsesc și în catalogul on-line al BCU la adresa http://www.bcu-iasi.ro/catalog-bcu):
Lyubomirsky, S. (2010). Cum să fii fericit. O abordare științifică pentru a avea viața pe care ți-o dorești. București: Amsta Publishing.; Seligman, M. E. (2007).
Fericirea autentică. Ghid practic de psihologie pozitivă pentru o viață împlinită. Colecția practic. București: Humanitas.; Style, C. (2015). Psihologia pozitivă. Ce ne
menține fericiți, optimiști și motivați. București: Ed. All.

Referințe suplimentare:
Gilbert, D. (2007). Stumbling on Happiness. New York: Vintage.; Haidt, J. (2006).The Happiness Hypothesis. New York: Basic Books.; Keyes, C., Haidt, J. (Eds.)
(2003). Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived. Washingtom: APA Press.; Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology:
An introduction. American Psychologist, 55, 1, 5-8.

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Profesiile și ocupațiile umane vor fi tot mai mult și mai repede preluate de roboți și inteligențe artificiale specializate (de ex.: în
următorii 5-10 ani zeci de milioane de șoferi nu vor avea de lucru pentru că mașinile se vor conduce singure), munca ca necesitate
va începe să dispară în deceniile următoare și va ajunge ceea ce înțelegem astăzi a fi o voluntariatul sau un hobby. Pentru prima
dată în in istoria umanității ne vom afla în pragul în care timpul liber va deveni mai mult și mai important în viața oamenilor, iar
dezvoltarea personală și relațiile armonioase (în cuplu, familie, la locul de muncă, în comunitate și societate) necesare pentru o
fericire deplină pentru fiecare și o umanitate avansată pentru toți. În acest sens psihologia pozitivă aplicată este deja utilă pentru
ziua de azi, dar ea va deveni importantă, mai ales, pentru ca ziua de mâine să fie posibilă și să fie una bună.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

10.4 Curs

Calitatea tratării subiectelor
teoretice

Teză scrisă

50%

Calitatea și fundamentarea
intervențiilor practicate

Studenții vor realiza un portofoliu
prin care să documenteze
experiența personală și sau de
grup în aplicarea intervențiilor de
psihologie pozitivă în viața
personală, a celor apropiați sau
la nivelul grupurilor și
organizațiilor

50%

10.5 Seminar/ Laborator

10.6 Standard minim de performanță
Performanța minimă la curs și seminar să fie egală sau peste 50% (nota 5)
Data completării
24.09.2021

Titular de curs
Conf. Dr. Dorin Nastas

Data avizării în departament

27.09.2021

Titular de seminar
Psih. Dr. Alexandra Gheorghiu

Director de departament
Prof. Dr. Andrei Holman

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Master
PCP

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

2.2 Titularul activităţilor de curs

PROF. DR.

2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
I
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

PROF. DR.

II

DIACONU-GHERASIM RUXANDRA LOREDANA

DIACONU-GHERASIM RUXANDRA LOREDANA
2.6 Tip de evaluare
2.7 Regimul discipinei
C

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3. seminar/laborator
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: operatori/participanți la cercetare

1
14
ore
15
10
5
4
3
5

3.7 Total ore studiu individual (didactice - 42 + individual -94)
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

136
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Statistică aplicată în psihologie, Psihologie experimentala, Metodologia
cercetării în ştiinţele sociale, Analiza computerizată a datelor
capacitatea de a colabora cu colegii

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

acceptarea interactivităţii cu rezolvări de probleme ad-hoc

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

asumarea pregătirii și managerierii temelor în echipă

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Cunoașterea standardelor de evaluare a surselor ştiinţifice și a strategiilor de argumentare aplicabile în
cercetarea științifică
C2. Argumentarea alegerii unei teme/probleme de cercetare prin raportarea ei la contextul teoretic și/sau
cerințele beneficiarului
C3. Analiza critică a opţiunilor metodologice proprii, argumentarea alegerilor prin raportarea la alternativele
posibile și la implicațiile etice
C4. Adaptarea inovativă a procedurilor de analiză şi interpretare a datelor în raport cu specificul cercetării
derulate
C5. Elaborarea unui raport de cercetare/articol ştiinţific şi susţinerea publică a rezultatelor cercetării.

CT1. Respectarea standardelor etice
CT2. Competente metodologice de cercetare
CT3. Cooperarea si lucrul în echipă

7.2. Obiectivele specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
1. Orientarea corectă şi independentă în tematica şi conceptualizările de bază ale disciplinei; 2. Însuşirea unor
deprinderi procedurale legate de transferul aplicativ al cunoştinţelor; 3. Identificarea corectă a metodei de
validare a ipotezelor pe baza reperelor teoretice existente. 4. Însușirea algoritmului de formulare și verificarea
empirică a ipotezelor.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice conceptele şi modelelor teoretice pe care le-au întâlnit la curs şi în bibliografie;
 Descrie etapele de realizare a unei cercetări în domeniul psihologiei;
 Utilizeze diferite modalităţi de selecţie a eşantioanelor;
 Analizeze comparativ metodele de cercetare ce ar putea fi folosite pentru verificarea unei probleme de
cercetare;
 “Calculeze” coeficienții statistici adecvați problemei de cercetare în funcţie de tipul datelor;
 Identifice şi să controleze factorii care pot invalida studiile empirice ;
 Utilizeze metodele statistice adecvate metodei de cercetare
 Redacteze rapoarte de cercetare respectând standardele APA

8. Conţinut
Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Definiţii, Obiective Şi Dimensiuni ale
Cercetării

expunere, problematizare

2h

2.

Planificarea și Proiectarea unei cercetări

expunere, exerciţii

3.

Variabile, Probleme de Cercetare Şi Ipoteze

expunere, exerciţii

4.

Clasificare metodelor de cercetare
cantitative - experimentale, nonexperimentale și descriptive

expunere, exerciţii

8.1

2h
2h
2h

5.

Design-uri experimentale

Expunere, problematizare

6.

Design-uri cvasi-experimentale

Expunere, rezolvări de probleme

7.

Metode non-experimentale

expunere, problematizare

8.

Validitatea Interna

Expunere, rezolvări de probleme

9.

Metode generale de control ale efectelor
variabilelor parazite

expunere, problematizare

10.

Validitate Externa

expunere, problematizare

11.

Validitate de construct si Statistica

expunere, exerciţii

12.

Probleme etice în realizarea cercetărilor

expunere, problematizare

13.

Redactarea raportului de cercetare

expunere, problematizare

14.

Recapitulare

rezolvări de probleme, exerciții

2h
2h
2h
2h
2h

2h
2h
2h
2h
2h

Referinţe principale:
Coolican,H. (2014). Research Methods and Statistics in Psychology, Psychology Press: New York.
Enăchescu, C. (2007). Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Editura Polirom, Iaşi.
Gliner, J.A., Morgan, G.A. & Leech, N.L., 2009, Research methods in Applied Settings, An Integrated Approach to
esign and Analyses, Talylor and Francis, New York.
Shaughnessey, J.J., Zechmeister, E. B, & Zechmeister, J. S. (2012). Research Methods in Psychology, 9th edition,
McGraw-Hill Companies Inc.: New York.
Howitt, D., & Cramer, D. (2010). Introducere în SPSS pentru psihologie. Versiunile SPSS 10,11,12,13, Editura
Polirom, Iaşi

8.2

Seminar / Laborator

1.

Variabile, Probleme de Cercetare si Ipoteze.
Aplicatii

2.

Validitatea. Metode generale de control ale
efectelor variabilelor parazite

3.
4.
7.

Metode de predare
Problematizare, Implicare
frontală, individuală și pe grupe

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2h

2h
Problematizare, dezbatere

Validitate statistica. Metode statistice pentru
analiza rezultatelor studiilor experimentale si
non-exprimentale
Desig-uri de cercetare

Problematizare, dezbatere

2h

Problematizare, dezbatere

2h

Seminarii aplicative

Problematizare, Implicare
frontală, individuală și pe grupe

8h

Bibliografie: Filed, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS, Second Edition, Sage Publications, London
Marzyk, G, DeMatteo, D, & Festinger, D., 2005, Essential of Reseach Design and Methodolgy, John Wiley & Soonss,
Inc, New Jersey. Rateau, P. (2004). Metode şi statistici experimentale în ştiinţele umane, Editura Polirom, Iaşi.
Rotariu, T. Bădescu, G, Culic, I, Mezei, E., Mureşan, 2006, Metode Statistice aplicate în ştiinţele sociale, Editura
Polirom, Iaşi

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

asigurată prin accentul pus pe competenţe şi de corelaţia dintre problematica disciplinei

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

1. acurateţea utilizării
conceptualizărilor specifice
disciplinei; 2. corectitudinea
10.4 Curs
transferului aplicativ al
test docimologic scris
cunoştinţelor; 3. Acuratețea și
precizia Interpretării
rezultatelor
1. corectitudinea transferului
aplicativ al cunoştinţelor; 2.
50% nota obținută la
Acuratețea și precizia
10.5 Seminar/ Laborator
examenul parțial + 50%
Interpretării rezultatelor. 3
activitate seminar
Participarea activă la
activitățile de seminar
10.6 Standarde minime de performanţă:
Nota 5 (cinci) la activitatea de seminar
10.7 Condiţii:
Existenţa notei de seminar conferă dreptul de a susţine testul docimologic
Nota minim 4.5 la examen docimologic.

Data completării
21.09.2021

Data avizării in departament
27.09.2021

Titular de curs
Prof. Loredana R. Diaconu-Gherasim

10.3 Pondere în
nota finală (%)

50%

50%

Titular de seminar
Prof. Loredana R. Diaconu-Gherasim

Director de departament
Prof. dr. Andrei Holman

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
III 2.5 Semestru I
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Masterat
Psihologie

Psihopatologie
Lect.Dr. Andrei Dumbravă
Lect.Dr. Andrei Dumbravă
2.6 Tip de evaluare
EvP

2.7 Regimul discipinei*

OP

3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42 din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi . participare la studii, dezbateri şi cercetări

2
28
ore

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

3

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum

statistică, psihodiagnostic, psihologie socială, psihologie
experimentală, genetică comportamentală, psihologie
evoluționistă, neuroștiințe

4.2 De competenţe

Familiaritatea cu criza reproductibilității în psihologie

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

Sală de curs cu număr de locuri adecvat și obligatoriu videoproiector

5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Laborator cu calculatoare

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
1. Abilitatea de discriminare calitativă a surselor de lectură pseudoștiințifice de cele
credibile, inclusiv în cadrul materialelor de popularizare de pe Internet (bloguri, vloguri,
videoclipuri de pe YouTube, pagini de Facebook, etc)
2. Abilitatea de lectură critică a literaturii internaționale de specialitate (Nature, Science,
The Lancet Psychiatry, JAMA Psychiatry, Molecular Psychiatry, etc.); Înțelegerea în
profunzime a crizei replicabilității în știință și modalitatea în care practicile îndoielnice
de cercetare, extrem de răspândite, afectează direct cercetarea și clinica.
3. Abilitatea de discriminare calitativă a programelor de formare profesională în concordanță cu
criteriile științifice;
4. Abilitatea de înțelegere și discriminare calitativă a calităților psihometrice și diangostice ale
probelor folosite în psihologie clinică și psihiatrie; Capacitatea de argumentare a naturii
pseudoștiințifice și nocive a unor probe de mult depășite încă prezente în clinica românească;
5. Abilitatea de selectare adecvată a unor probe neuropsihologice sau psihologice pentru
evaluarea pacienților, precum și a capacității de înțelegere și completare a foii de observație;
6. Abilitatea de înțelegere a corelatelor neurologice ale diagnosticelor psihiatrice, precum
și a dificultăților nosologice inerente psihiatriei;
7. Cunoașterea istoriei controverselor din psihiatrie și abilitatea de reflectare critică asupra
dovezilor științifice aduse de fiecare din școlile de gândire implicate în aceste controverse;

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea responsabilităţilor profesionale conform principiilor deontologice specifice profesiei
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice si in
contexte socio-culturale diferite
CT3. Gestionarea procesului de auto-dezvoltare personală şi profesională continuă pornind de la
analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale.

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
La finalul acestui curs, studenţii vor fi capabili să:
1.
2.
3.
4.

utilizeze eficient şi adecvat limbajul de specialitate
înțeleagă influența neuroștiinței în psihopatologie
se raporteze critic la literatura de specialitate
înțeleagă limitele nosologiei categoriale în psihiatrie și abordarea transdiagnostică

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

7.2 Obiectivele specifice

1. înțeleagă maniera în care presiunile religioase, politice și sociale și-au pus profund
amprenta pe conceptualizarea psihopatologiei, ducând la taxonomia trihotomică a
neurologiei, psihiatriei și psihologiei și la asumpțiile implicite din spatele acestor
discipline.
2. înțeleagă principalele beneficii și limitări ale metodelor de cercetare și diagnostic
neuroimagistic care pot fi folosite în psihologie și psihiatrie
3. înțeleagă criza reproductibilității în psihologie, neuroștiință, psihiatrie, genetică psihiatrică și
psihoterapie și rolul jucat de practicile îndoielnice de cercetare (questionable research
practices) în apariția și severitatea acesteia
4. înțeleagă algoritmul unei evaluări psihiatrice
5. înțeleagă noțiuni elementare de psihofarmacologie
6. înțeleagă rolul esențial al geneticii comportamentale în psihopatologie
7. înțeleagă de ce diagnosticele psihiatrice au fost construite fundamental diferit de celelalte
discipline medicale și limitările inerente pentru diagnostic și cercetare ale acestei abordări
8. realizeze evaluări clinice folosind instrumentar adecvat, cu calități psihometrice robuste.
9. evalueze calitatea unor instrumente de evaluare și psihodiagnostic și măsura în care
acestea sunt sau nu validate științific.

8. Conţinut
8.1

Curs

1.

De ce majoritatea cercetărilor
publicate sunt false

2.

De ce majoritatea review-urilor cu
privire la validitatea teoriilor
psihologice sunt neinterpretabile.

3.

Metode de
predare
Expunere

4 ore

Risc(uri) de bias, spin și conflicte de Expunere
interese nedeclarate în cercetarea din
psihopatologie

4.

Expunere

5.

Evaluarea markerilor de promovare
exagerată a rezultatele cercetării din
psihopatologie
Neuroimagistică în intervenții
psihologice
Relevanța psihologiei pozitive în
psihopatologie

Expunere

7.

2 ore

Expunere

Evaluarea riscului de bias în
cercetarea din psihopatologie:
CONSORT și Cochrane RoB Tool

6.

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

Expunere

1 oră

1 oră

1 oră

Expunere

1 oră
2 ore

8.

De la măsurare la inferență clinică

9.

Probabilități și inferențe bayesiene în
clinică

10.

O problemă cu teoria în psihologie

Expunere
Expunere
Expunere

1 oră
1 oră
1 oră
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1.

2.

Introducere în psihopatologie

Metaștiință 1

3.

Metaștiință 2

4.

Metaștiință 3

Expunere,
dialog.
Lucru
individual
şi/sau în
perechi, în
grupuri mici,
argumentare,
dezbatere,
controversă
academică,
urmat de test
docimologic
din
bibliografia
seminarului.
Idem supra

Idem supra

Introducere în activitățile de seminar

Meehl, P. E. (1990). Why summaries of
research on psychological theories are often
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195-244.

Meehl, P. E. (1990). Why summaries of
research on psychological theories are often
uninterpretable. Psychological Reports, 66(1),
195-244.
Ioannidis, J. P. (2005). Why most published
research findings are false. PLoS medicine,
2(8), e124.

01. Tackett, J. L. et al. (2017). It’s time to
broaden the replicability conversation:
Thoughts for and from clinical psychological
science. Perspectives on Psychological
Science, 12(5), 742-756.

5.

Metaștiință în psihopatologie

Idem supra

02.Yarkoni, T. (2019). The parable of the
three districts: A projective test for
psychologists https://tinyurl.com/y92h8cvh
03.Yarkoni, T. (2019). The Generalizability
Crisis. Pre-Print https://psyarxiv.com/jqw35,
1-25
04. Andrei Dumbravă – Statistica nu(-ți) face
psihologia mai știință. Oricum nu era.
https://tinyurl.com/y6o7mye6

01.Cuijpers, P., & Cristea, I. (2019).
Systematic Reviews in Mental Health, în S.
Dimidjian, Evidence-Based Practice in Action:
Bridging Clinical Science and Intervention (pp.
82-90). New York, NY: Guilford Publications.

6.

Evaluarea riscului de bias în
cercetarea din psihopatologie:
CONSORT și Cochrane RoB Tool

Idem supra .

02.Higgins, J. P. et al. (2011). The Cochrane
Collaboration’s tool for assessing risk of bias
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343, d5928.
03. Sterne, J. A. et al. (2019). RoB 2: a
revised tool for assessing risk of bias in
randomised trials. British Medical Journal,
366.
04. Moher, D., Schulz, K. F., Altman, D. G., &
Consort Group. (2001). The CONSORT
statement: revised recommendations for
improving the quality of reports of parallelgroup randomised trials. The Lancet, 1191.
01. Stoll, M. et al. (2020). Discrepancies from
registered protocols and spin occurred
frequently in randomized psychotherapy
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7.

Risc(uri) de bias, spin și conflicte de
interese nedeclarate în cercetarea
din psihopatologie 1

Idem supra
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Risc(uri) de bias, spin și conflicte de
interese nedeclarate în cercetarea
din psihopatologie 2
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9.

Neuroimagistică în intervenții
psihologice?

02.James Coyne – Neurobalm: the pseudoneuroscience of couples therapy https://tinyurl.com/y5pvq3th
03.James Coyne – Tools for debunking
neuro-nonsense about psychotherapy https://tinyurl.com/y3ryrwqk
01.Friedman, H. L., & Brown, N. J. (2018).
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10.

Relevanța psihologiei pozitive în
psihopatologie 1

Idem supra
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Relevanța psihologiei pozitive în
psihopatologie 2
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03. Friedman, H. L., MacDonald, D. A., Brown,
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De la măsurare la inferență clinică

Idem supra .
02. Flake, J. K., & Fried, E. I. (2020).
Measurement schmeasurement: Questionable
measurement practices and how to avoid
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13.

01.Meehl, P. E., & Rosen, A. (1955).
Antecedent probability and the efficiency of
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scores. Psychological Bulletin, 52(3), 194

Probabilități bayesiene în clinică
Idem supra

14.

O problemă cu teoria în psihologie

Idem supra

02.Westbury, C. F. (2010). Bayes’ rule for
clinicians: an introduction. Frontiers in
Psychology, 1, 192
01. Muthukrishna, M., & Henrich, J. (2019). A
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului


Atât activitatea didactică de la curs, cât și cea de la seminar corespund standardelor științifice și
profesionale cele mai recente, atât la nivel național, cât și internațional.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/ Laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Punctajul din examen

Examen oral

50%

Notele de la testele din fiecare
seminar

Test docimologic la fiecare
seminar din bibliografia
seminarului respectiv

50%

10.6 Standard minim de performanţă. Nota minimă pentru promovare este 5; este necesară obținerea notei
minime pentru promovare, atât la evaluarea finală (examenul oral), cât și la nota finală, conform regulamentului
UAIC privind activitatea profesională a studenților, art. 48. (1) și art. 56 (5)
10.7 Deși totalul punctajelor de la testele de seminar este 12, studenții nu pot obține un total de mai mult de 10 puncte
la acestea, punctajul în plus neputând fi adunat la nota din examen.
10.8 Evaluarea pe parcurs nu poate fi susținută decât în timpul semestrului, în timpul orelor de seminar și nu poate, sub
nicio formă, fi susținută nici în sesiunea de bază, nici în sesiunea de restanțe. Studenții care nu au susținut evaluarea
pe parcurs în timpul unui an universitar vor reface activitatea de seminar în anul universitar următor.

Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

24.09.2021
Data avizării în departament
27.09.2021

Director de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
II
2.5 Semestru II
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Master
Psihologie

Nosologie psihiatrică
Turliuc Șerban
Turliuc Șerban
2.6 Tip de evaluare

2.7 Regimul discipinei*

OB

3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2
curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5
curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi . participare la studii, dezbateri şi cercetări

2
28
ore
80
45
45
20
3
5

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

198
240
6

E

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Psihodiagnostic clinic

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

Sală de curs cu minim 50 locuri, calculator şi videoproiector

5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Salon sau camera de consultatii spital

Competenţe
profesionale

C1. Descrierea teoriilor evaluării și diagnozei psihopatologice
C2. Formarea si dezvoltarea capacităţilor de evaluare şi diagnostic clinic
C3. Utilizarea teoriilor şi metodelor de evaluare pentru explicarea şi interpretarea
stării beneficiarului
C4. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare și diagnoză psihopatologică
C5. Interpretarea rezultatelor evaluării şi diagnozei pentru fundamentarea deciziilor.
C6. Adaptarea şi inovarea procesului de evaluare şi diagnoză la particularităţile
beneficiarului

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la
dinamica contextului social

7.2 Obiectivele specifice

7.1 Obiectivul general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
- Cunoasterea:
- Psihiatriei - obiectul și limitele sale ca disciplină medicală, definiție, istoric epistemologie,
principalelor curente și opinii în psihiatria contemporană;
- etiopatogeniei tulburărilor psihice;
- examinarea psihiatrică și particularitățile comunicării cu suferindul mental;
- semiologie psihiatrică - semnele și simptomele specifice psihopatologiei;
- explorărillor paraclinice în psihiatrie;
- clasificărilor tulburarilor in psihiatrie;
- criteriilor clinice de includere diagnostică și principiile diagnozei diferențiale;
- urgențelor psihiatrice;
- noțiunilor de psihofarmacologie și tratament psihiatric;
- organizării rețelei de asistență psihiatrică;
- asistenței comunitare a pacientului psihiatric, funcționalității, inserției sociale și profesionale,
calității vieții;
- metodelor de evaluare a capacității de munca;
- principiilor eticii psihiatrice;
- legii sănătații mentale;
- principiilor ce fundamentează expertiza medico-legala psihiatrică.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
▪ comunice și să evalueze pacientul psihiatric;
▪ depisteze prezența simptomelor specifice psihopatologiei;
▪ să facă o încadrare diagnostică pozitivă și diferențială;
▪ să aprecieze severitatea impactului biologic, psihologic și social a suferinței depistate;
▪ să cunoască modul de acțiune și să aplice mijloacele de intervenție psihologică și medicală
specifice cazului, precum și consecințele nonacțiunii;
▪ să folosească modalitățile, etapele și resursele implicate în managementul cazului;
▪ să facă psihoeducație beneficiarului, aparținătorilor sau tuturor celor implicați;
▪ să conlucreze ca membru al echipei terapeutice;
▪ să aplice legislația specifică domeniului sanatații mentale.

8. Conţinut
8.1

1.

–

3.

4.

2.

Curs

Metode de predare

INTRODUCERE ÎN PSIHIATRIE

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

- Psihiatria - obiectul și limitele sale ca
disciplină medicală, definiție, istoric
epistemologie.
- Etiopatogenia tulburărilor psihice.
- Principalele curente și opinii în
psihiatria contemporană.
- Semnificația relațiilor epidemiologice
în asistența psihiatrică.
- Psihiatria socială și organizarea
asistenței psihiatrice.
- Dezvoltarea psihiatriei în România.
ELEMENTE
DE
SEMIOLOGIE
PSIHIATRICA.
- Date generale despre comportament
și aspectele sale psihopatologice.
- Ontogeneza comportamentului.
- Orientări generale privind examinarea
suferindului psihic.
- Semiologia funcțiilor de cunoaștere
(senzația, percepția, atenția, memoria,
imaginația, gândirea, limbajul).

2 ore

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

ELEMENTE
DE
SEMIOLOGIE
PSIHIATRICA.
-Semiologia
stărilor
motivationalafective (motivația, instinctele, emoțiile,
dispoziția, sentimentele, pasiunile).
- Semiologia voinței și activității.
Semiologia comportamentului relațional
(temperament, caracter, personalitate,
conștiință, intelect).

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

EXPLORARI
PARACLINICE
IN
PSIHIATRIE:
-explorarea
oftalomologică,
electroencefalografică,
neuroradiologică, biochimică, genetică,
psihologică,
alte
proceduri
de
investigare a sistemului nervos.

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

CLASIFICAREA
TULBURARILOR
PSIHICE
-Clasificarea clinico-nosologică a bolilor
psihice (Kraepelin).
-Criteriile de clasificare O.M.S. (I.C.D.
10).
-Criteriile de clasificare ale Asociației
Americane de Psihiatrie (D.S.M.-IV).

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

3

ore

4

ore

2 ore

Axele diagnostice D.S.M.
• Diagnosticul tulburării psihice
• Diagnosticul personalității
• Tulburări somatice asociate
• Factori psihotraumatizanți
• Nivelul funcționării sociale din
ultimele 12 luni.
-Analiza comparativă I.C.D. / D.S.M.
TULBURARI PSIHICE ORGANICE

Demențele:
-

5.

-

6.

în boala Alzheimer;
vasculară;
mixtă;
degenerative (boala Pick,
Creutzfeldt-Jakob, Huntington,
Parkinson);
- de etiologie infecțioasă (PGP,
HIV);
- în alte boli somatice (epilepsie,
lupus eritematos diseminat,
scleroza în plăci, hipotiroidism,
intoxicații, carențe vitaminice).
- Sindromul amnestic organic (sdr.
Korsakov).
- Delirium (delirul acut).
- Halucinoza organică.
- Tulburarea afectivă organică.
- Tulburarea cognitivă (deteriorativă)
organică.
- Tulburare organică a personalității.
- Sindrom postencefalitic.
- Sindrom postcomoțional – tulburări
psihice primare și secundare post
TCC.
TULBURARI PSIHICE DATORATE
SUBSTANTELOR PSIHOACTIVE
Tulburări psihice datorate consumului
de alcool.
- Termenul de alcoolism cronic in
viziune psihiatrică; evoluția
conceptului de alcoolism cronic.
- Intoxicația acută.
- Utilizarea nocivă pentru sanătate.
- Sindromul de dependentă.
- Starea de sevraj (predelirium
tremens).
- Sevraj cu delirium (delirium
tremens).
- Tulburarea psihotică.
- Sindrom amnestic (psihopolinevrita
Korsakov).
Conceptul de drogodependență și
toxicomanie - aspecte istorice, evoluție
în terminologie, teorii psihologice,
sociale, biologice privind etiopatogenia
drogodependențelor.

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

2 ore

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

2 ore

7.

-

8.

9.

SCHIZOFRENIA, TULBURARILE
SCHIZOTIPALE SI DELIRANTE
Schizofrenia :
- paranoidă,
- hebefrenică,
- catatonică,
- nediferențiată,
- depresia postschizofrenică,
- schizofrenia reziduală
Tulburarea schizotipală
Tulburări delirante cronice (paranoia,
parafrenia)
Tulburări psihotice acute și tranzitorii
- polimorfa cu simptome de
schizofrenie
- polimorfa fara simptome de
schizofrenie
- schizofreniforma
Tulburarea deliranta indusă
Tulburarile schizo-afective
- tip maniacal
- tip depresiv
- tip mixt
TULBURARILE AFECTIVE
- Episod
maniacal,
hipomania,
mania fără/cu simptome psihotice;
- Episod depresiv, ușor, mediu,
sever fără/cu simptome psihotice;
- Tulburarea afectivă bipolară ;
- Tulburarea depresivă recurentă.
TULBURARI NEVROTICE LEGATE
DE STRESS SI SOMATOFORME
Conceptul de nevroză-aspecte istorice,
definire actuală, polemici în prezent
asupra terminologiei.
Tulburări fobic-anxioase
- Agorafobia,
- Fobia socială,
- Fobii specifice,
- Tulburarea de panică,
- Tulburarea mixtă anxioasă și
depresivă,
- Tulburarea anxioasă generalizată,
- Tulburarea obsesiv-compulsivă.
Reacții la stress sever:
- Reacția acută la stress,
- Tulburarea post-traumatică de
stress,
- Tulburarea de adaptare.
Tulburarile disociative (de conversie):
- Amnezie disociativă,
- Fugă disociativă,
- Stupor disociativ,
- Tulburări de transă și posesiune,

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

2 ore

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

2 ore

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

2 ore

convulsii disociative,
- abolire senzorială
Tulburări somatoforme
- Tulburare de somatizare,
- Tulburare hipocondriacă,
- Disfuncție neurovegetativă
somatoformă,
- Tulburare somatoformă dureroasă
specifică
Neurastenia
Sindromul de depersonalizarederealizare

10.

11.

TULBURARI ALE INSTINCTULUI
ALIMENTAR
– Anorexia nervoasă,
– Bulimia nervoasă,
– Hiperfagia asociată cu alte tulburări
psihologice
– Voma asociată cu alte tulburări
psihologice
TULBURARI DE SOMN
NEORGANICE
– Insomnie
– Hipersomnie
– Somnambulism
– Pavor nocturn
– Coșmaruri
DISFUNCTIILE SEXUALE
NEORGANICE
– Absența sau pierderea dorinței
sexuale, aversiune sexuală
– Insuficiența a raspunsului sexual
– Disfuncție orgasmică
– Ejaculare precoce
– Vaginism neorganic
– Dispareunia
– Activitate sexuală excesivă

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

TULBURARI PSIHICE ASOCIATE
PERIOADEI PUERPERALE
– Tulburări psihice minore,
– Tulburări psihice severe.
TULBURARILE DE PERSONALITATE
– Tip paranoiac,
– Tip schizoid,
– Tip dissocial,
– Tip instabil-emoțial,
– Tip histrionic,
– Tip anancast,
– Tip anxios (evitant),
– Tip dependent.
TULBURARI ALE OBISNUINTELOR
SI IMPULSIUNILOR
– Joc patologic,
– Piromanie,
– Cleptomanie,

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

2 ore

2 ore

12.

13.

14.

– Tricotilomanie
TULBURARI ALE PREFERINTELOR
SEXUALE
– Fetișism,
travestitism,
exhibiționism, voyeurism
– Pedofilie
– Sado-masochism
INTARZIERE
IN
DEZVOLTAREA
MINTALA
– Ușoară, medie, severă, profundă
NOTIUNI
DE
PEDOPSIHIATRIE ?????
– Dezvoltarea psihica normala a
copilului
– Particularitati etiopatogenice si
terapeutice in asistenta psihiatrica a
copilului
– Examenul starii psihice la copil
– Psihoterapia familiei
– Clasificarea tulburarilor psihice
la copil si adolescent
– Tulburarile emotionale
– Autismul infantil
– Sindromul hiperkinetic
– Tulburarile de conduita
– Refuzul scolar
– Abuzul fizic, emotional si sexual
asupra copilului
– Probleme frecvente in copilarie
(tulburarile
de
alimentatie,
insomnia, crizele de manie)
– Intarzierea
in
dezvoltarea
achizitiilor instrumentale (citire,
scriere, calcul aritmetic, coordonare
motorie)
PRINCIPIILE TERAPIEI PSIHIATRICE
NOTIUNI DE PSIHOFARMACOLOGIE
TERAPII NEFARMACOLOGICE
– Medicația anxiolitică,
– Medicația hipnotică,
– Medicația neuroleptică
(antipsihotică),
– Medicația antidepresivă,
– Medicația normotimizantă,
– Medicația nooanaleptică,
– Principii generale terapeutice,
efecte secundare, riscuri ale
terapiei psihotrope,
– Terapii electromagnetice
– Psihoterapie,
– Artterapia,
– Meloterapia,
– Terapia ocupațională-ergoterapia,
URGENTELE PSIHIATRICE
Diagnostic, tratament, asistență după
episodul acut,

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

2 ore

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

2 ore

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi

2 ore

Suicidul și parasuicidul
Agitața psihomotorie

pe grupuri, problematizarea,
etc.

ASISTENTA COMUNITARA A
PACIENTULUI PSIHIATRIC
– Organizarea rețelei de psihiatrie
– Rolul asistenței ambulatorii
– Echipa
comunitară:
psihiatru,
psiholog, asistent social și medical
– Casele protejate
– Instituțiile pentru asistentă de lungă
durată
ETICA PSIHIATRICA
– Paternalism
– Autonomie
– Competență
– Consimtământ informat
– Internarea obligatorie in spitalul de
psihiatrie
PRINCIPIILE EXPERTIZEI MEDICOLEGALE PSIHIATRICE
– Discernământul și relația
cu
tulburarea psihică
– Comisia de expertiza medico-legală
psihiatrică
– Normele din legislația actuală
referitoare la psihiatria judiciară
EVALUAREA
CAPACITATII
DE
MUNCA A PACIENTULUI PSIHIATRIC
– Principiile expertizei capacității de
muncă
– Gradele de invaliditate
– Insertia socială a pacientului psihic
FUNCTIONALITATE SI CALITATEA
VIETII PACIENTULUI PSIHIATRIC
Bibliografie
M. Gelder, D. Gath, R. Mayou: "Oxford Textbook of Psychiatry" - Oxford University Press 1989.
H. J. Kaplan, B. J. Sadock: "Synopsis of Psychiatry", Williams & Wilkins, Baltimore, 1994.
T. Pirozynski, V. Chiriţă, P. Boişteanu: "Manual de psihiatrie" - I.M.F. - Iaşi, 1991.
xxx - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, American Psychiatric Association,
1994.
xxx - Clasificarea internaţională a maladiilor, ediţia a X-a, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 1994.

8.2

1.

Seminar / Laborator

Comunicarea cu și
examinarea pacientului
psihiatric

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de

2 ore

caz, joc de rol.

2.

Depistarea elementelor
semiologice

3.

Depistarea elementelor
semiologice

4.

Tulburările psihice organice
sau datorate substațelor
psihoactive

5.

Tulburările din spectrul
schizofreniei

6.

Tulburările din spectrul
afectiv

7.

Tulburările nevrotice legate
de stress și somatoforme

8.

Tulburări ale instinctului
alimentar,

Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Tulburări de somn
neorganice,
Disfuncțiile sexuale
neorganice,
Tulburări psihice asociate
perioadei puerperale.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

controversă academică,
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.

Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
Tulburările de personalitate,
argumentare, dezbatere,
Tulburări ale obișnuințelor și
controversă academică,
impulsiunilor
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
Tulburări ale preferințelor
argumentare, dezbatere,
sexuale
controversă academică,
Întarziere în dezvoltarea mintală
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
Urgențele psihiatrice
controversă academică,
Asistența comunitară a
rezolvarea de probleme
pacientului psihiatric
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
Etica psihiatrică
controversă academică,
rezolvarea de probleme
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
Psihiatria judiciară
perechi, în grupuri mici,
Evaluarea capacității de
argumentare, dezbatere,
muncă a pacientului psihiatric controversă academică,
Funcționalitate și calitatea
rezolvarea de probleme
vieții
interviu, prezentare de
caz, joc de rol.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
Discuții finale, analize, propuneri
argumentare, dezbatere,
concluzii,
controversă academică,
rezolvarea de probleme.

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
M. Gelder, D. Gath, R. Mayou: "Oxford Textbook of Psychiatry" - Oxford University Press 1989.
H. J. Kaplan, B. J. Sadock: "Synopsis of Psychiatry", Williams & Wilkins, Baltimore, 1994.
T. Pirozynski, V. Chiriţă, P. Boişteanu: "Manual de psihiatrie" - I.M.F. - Iaşi, 1991.
xxx - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, American Psychiatric Association,
1994.
xxx - Clasificarea internaţională a maladiilor, ediţia a X-a, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 1994.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
•

Prin tematica abordată, conţinutul disciplinei este astfel organizat încât să atingă nevoile pieţii muncii,
Parcurgerea disciplinei oferă posibilitatea achiziţionării unor cunoştinţe şi competenţe practice şi
teoretice, în acord cu cerinţele domeniului şi a standardelor profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Nivelul cunoştinţelor
acumulate
Calitatea elaborarea
portofoliului cu instrumentele
10.5 Seminar/ Laborator
psihologice aplicate si
interpretate
10.6 Standard minim de performanţă
10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen

60%

portofoliu

40%

Capacitatea de a realiza minimum 50% dintre subiectele de examen. Prezentarea portofoliului.

Data completării
24/09/2021

Titular de curs

Data avizării în departament
27.09.2021

Titular de seminar

Director de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Masterat
PCP

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar

Psihoterapia copilului
Conf. dr. Soponaru Camelia
Lect. Dr. Irina Crumpei

2.4 An de studiu

2

1

2.5 Semestrul

2.6 Tip de evaluare

EVP

2.7 Regimul
*
discipinei

OP

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2
curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5
curs
12
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi participare la dezbateri, studii şi cercetări
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

2
24
ore
10
17
14
2
33
125
5

Psihopatologie, Introducere in psihoterapie

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Sala curs cu videoproiectie

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Sala de curs cu videoproiecţie

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
1. Să utilizeze instrumentele de psihodiagnoză pentru surprinderea dezvoltării cognitive, afective şi
psiho-sociale a copiilor;
2. Să elaboreze strategii de consiliere şi intervenţie psihologică (primară, secundară, terţiară);
3. Să aplice metodele şi tehnicile de identificare a aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale;
4. Să identifice dificultăţile de învăţare ale elevilor;
5. Să conceapă strategii individualizate de depăşire a dificultăţilor copiilor;
6. Să elaboreze strategii de consiliere si terapie psihologica;
7. Să conceapă strategii de consiliere şi psihoterapie individual[, de familie sau de grup;
8. Să participe la elaborarea de studii şi rapoarte de cercetare.

CT1. Îndeplinirea responsabilităţilor profesionale conform principiilor deontologice
specifice profesiei ;
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse
paliere ierarhice și în contexte socio-culturale diferite ;
CT3. Gestionarea procesului de auto-dezvoltare personală şi profesională continuă
pornind de la analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale.

7.1 Obiectivul
general

Cunoaşterea bazelor neurofiziologice ale mecanismelor învăţării umane şi utilizarea lor argumentată în
explicarea apariţiei şi menţinerii simptomului;
Cunoaşterea principiilor şi tehnicilor terapiilor cognitiv-comportamentale;
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a instrumentelor de măsurare şi evaluare in terapiile cognitivcomportamentale;

7.2 Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

- descrie principiile şi tehnicile terapiei cognitiv-comportamentale;
- explice etapele de derulare a terapiei cognitiv-comportamentale;
- cunoască şi să compare modelele de analiza funcţională utilizate in terapie ;
- propună modele de tratament in abordarea dificultăţilor copilului din perspectiva terapiilor cognitiv şi
comportamentale: strategii terapeutice, tehnici, modele de explicare a simptomului, instrumente de
măsurare şi de evaluare a terapiilor.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

8. Conţinut
8.1

1.

2.

Curs
Orientari si principiile de bază ale
terapiei copilului.
Interviul clinic si pecificul relaţiei
terapeutice in terapia copilului. Modele
de analiza funcţionala in terapia
comportamentala.

Metode de predare
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1 oră

1 oră

3.

Metode si tehnici de terapie
cognitivă si comportamentala

4.

Terapia tulburarilor anxioase la copil

5.

Terapia tulburărilor anxioase: fobiile
specifice la copil

6

Terapia tulburărilor anxioase: tulburarea
de panica cu sau fara agorafobie

7

Terapia tulburărilor anxioase: fobia
şcolară, anxietatea de separare

8

9

10

Terapia tulburărilor anxioase: fobia
socială şi timiditatea la copil

Tulburări obsesiv-compulsive. Ticurile.

Terapia tulburărilor depresive.

11

Copilul hiperactiv. Terapia ADHD

12

Terapia tulburarilor de comportament

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, explicaţia,
problematizarea, etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
pe grupuri, problematizarea,
etc.

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

Bibliografie
Referinţe principale:
Robert Friedberg, Jessica McClure, JoleneHillwing Garcia, 2013, Tehnici de terapie cognitiva pentru copii si
adolescenti. Instrumente pentru optimizarea practicii clinice, ASCR

Gisele George, 2002, „Ces enfantes malades du stress”, Editions Anne Carriere
Simon Monneret, 1982, „Les therapies du comportement. Aprendre a changer”, Editions Retz
Gisele George, Luis Vera, 1999, „Soigner la timidite chez l’enfant et adolescent”
Ovide Fontaine (coord.), Philippe Fontaine (coord.), 2008, Ghid clinic de terapie comportamentala si cognitiva,
Editura Polirom
Roland Rapee, Anne Wignall, Jennifer Hudson, Carolyn Schniering, 2011, Tratamentul anxietatii la copii si
adolescenti. O abordare fundamentata stiintific, ASCR
Luis Vera , Jacques Leveau, Loius P. Vera, 2011, Terapia cognitiv-comportamentala la copii si adolescenti,
Polirom ,
Referinţe suplimentare:

J. Cottraux, 2001, « Les thérapie comportementales et cognitives », Masson
Dafinoiu I., Vargha J-L, 2005, Psihoterapii scurte, Polirom
David D. , 2006, Tratat de psihoterapii cognitive si comportamentale, Editura Polirom
Holdevici Irina, 2011, Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentala, Editura Trei
8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

lucru individual şi/sau în

1.

Abordarea dificultăţilor copilului in cadrul perechi, în grupuri mici,
familiei: sistemele de întărire.
argumentare, dezbatere,

2 ore

controversă academică, joc de
rol.

2.

3.

4.

Interviul clinic. Primul interviu. Jocuri de
rol.

lucru individual şi/sau în
perechi, argumentare,
dezbatere, controversă
academică, joc de rol,
elaborarea unui proiect de
intervenţie terapeutică,
rezolvarea de probleme.

2 ore

Conceptualizarea cazului. Analiza
functionala.

joc de rol, exercitii aplicative in
grup si individual, rezolvare de
probleme.

2 ore

Tehnici si metode ale terapiei
comportamentale
relaxarea,
desensibilizarea sistematica, expunerea
in vivo, in vitro, etc.). Exerciţii practice
pentru învăţarea unor metode de
intervenţie terapeutică. Jocuri de rol.

lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică, joc de
rol,.

2 ore

5.

6

7.

8

9

10

11

Prezentări de caz, expunere,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
elaborarea unui proiect de
intervenţie terapeutică,
rezolvarea de probleme.

2ore

Terapia tulburărilor anxioase: fobiile
specifice la copil

Prezentări de caz, expunere,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
elaborarea unui proiect de
intervenţie terapeutică,
rezolvarea de probleme.

2ore

Anxietatea generalizata la copil

Prezentări de caz, expunere,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
elaborarea unui proiect de
intervenţie terapeutică,
rezolvarea de probleme.

2 ore

Prezentări de caz, expunere,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
elaborarea unui proiect de
intervenţie terapeutică,
rezolvarea de probleme.

2 ore

Fobia sociala si timiditatea

Prezentări de caz, expunere,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
elaborarea unui proiect de
intervenţie terapeutică,
rezolvarea de probleme.

2 ore

Terapia tulburărilor depresive

Prezentări de caz, lucru
individual şi/sau în perechi, în
grupuri mici, argumentare,
dezbatere, controversă
academică, joc de rol,
elaborarea unui proiect de
intervenţie terapeutică,
rezolvarea de probleme.

2 ore

Copilul hiperactiv. Terapia ADHD

Prezentări de caz, lucru
individual şi/sau în perechi, în
grupuri mici, argumentare,
dezbatere, controversă
academică, joc de rol,
elaborarea unui proiect de
intervenţie terapeutică,
rezolvarea de probleme.

2 ore

Tehnici si metode ale terapiei cognitiva.

TOC si ticurile.

12

Terapia tulburarilor de comportament

Prezentări de caz, expunere,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
elaborarea unui proiect de
intervenţie terapeutică,
rezolvarea de probleme.

2 ore

Bibliografie

J. Cottraux, 2001, « Les thérapie comportementales et cognitives », Masson
Dafinoiu I., Vargha J-L, 2005, Psihoterapii scurte, Polirom
David D. , 2006, Tratat de psihoterapii cognitive si comportamentale, Editura Polirom
Gisele George, 2002, „Ces enfantes malades du stress”, Editions Anne Carriere
Simon Monneret, 1982, „Les therapies du comportement. Aprendre a changer”, Editions Retz
Gisele George, Luis Vera, 1999, „Soigner la timidite chez l’enfant et adolescent”
Ovide Fontaine (coord.), Philippe Fontaine (coord.), 2008, Ghid clinic de terapie comportamentala si cognitiva,
Editura Polirom
Holdevici Irina, 2011, Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentala, Editura Trei
Luis Vera , Jacques Leveau, Loius P. Vera, 2011, Terapia cognitiv-comportamentala la copii si adolescenti,
Polirom
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului


Prin tematica abordată, conţinutul disciplinei este astfel organizat încât să atingă nevoile pieţii muncii,
Parcurgerea disciplinei oferă posibilitatea achiziţionării unor cunoştinţe şi competenţe practice şi
teoretice, în acord cu cerinţele domeniului şi a standardelor profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

10.4 Curs

Însuşirea, cunoaşterea,
prezentarea şi explicarea
corectă a conceptelor şi
noţiunilor specifice
domeniului de activitate

Examen scris

50%

Analiza activităţilor susţinute
în cadrul seminarilor

Evaluare parţială:
evaluarea portofoliului şi
aprecierea activităţii din
cadrul lucrărilor practice şi
a cursurilor

50%

10.5 Seminar/ Laborator

10.6 Standard minim de performanţă
Capacitatea de a realiza minimum 50% dintre subiectele de examen şi analiza,conceptualizarea şi
rezolvarea unei situaţii problemă, bine definită, de complexitate medie, din domeniul terapiei cognitiv
comportamentale

Data completării
24.09.2021

Titular de curs
Conf. Dr. Soponaru Camelia

Data avizării în departament
30.09.2021

Titular de seminar
Lect. Dr. Irina Crumpei

Director de departament
Prof. dr. Andrei Corneliu Holman

