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 II
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

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

Psihopatologie
Dumbravă Andrei
Dumbravă Andrei
2.6 Tip de evaluare

2.7 Regimul discipinei

*

OB

3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2
curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5
curs
28
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

1
14
ore
40
25
13
2
2
1

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

83
125
5

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
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Sală de curs cu minim 70 locuri, calculator şi videoproiector

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 ;
6. Participă la elaborarea de studii şi rapoarte de cercetare.

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 utilizeze eficient şi adecvat limbajul de specialitate
• Să aplice la domeniul psihopatologiei informații dobândite la discipline anterior sudiate (e.g.,
psihodiagnostic clinic etc.)
• Să lucreze în echipe mici pentru a sintetiza informaţiile ştiinţifice relevante
• Să redacteze un scurt raport în care asupra limitelor unor cercetări concrete în domeniul patologiei
mentale

7.2 Obiectivele
specifice

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

• Să analizeze critic problemele generale ale raporturilor dintre sănătate şi boală, normal şi patologic,
cu referire la sfera mentală
• Să se raporteze critic minimal la principalele curente din psihopatologie (și psihoterapie)
• Să propună alternative adecvate în abordarea diverselor entită ți psiho-comportamentale aflate la
frontiera dintre normalitatea și patologia mentală

8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
Normal şi patologic, sănătate şi boală, cu referire l
dezbatere, explicaţia, activităţi
mentală.
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
Abordări teoretice în psihopatologie:
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea biologică
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
Abordări teoretice în psihopatologie:
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea socio-culturală.
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
Abordări teoretice în psihopatologie:
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea etno-antropologică.
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
Abordări teoretice în psihopatologie:
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea comportamentalistă
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
Abordări teoretice în psihopatologie:
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea fenomenlogică.
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
Abordări teoretice în psihopatologie:
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea existenţialistă.
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
Abordări teoretice în psihopatologie:
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea cognitiv(ist)ă.
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
Abordări teoretice în psihopatologie:
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea psihanalitică.
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
expunerea, tehnici de
Abordări teoretice în psihopatologie:
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea experimentală.
pe grupuri, problematizarea,
etc.
Prelegeri interactive,
Abordări teoretice în psihopatologie:
expunerea, tehnici de
dezbatere, explicaţia, activităţi
orientarea evoluţionistă.
pe grupuri, problematizarea,
etc.

2 ore

3

ore

2 ore

2 ore

6

ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

12.

Abordări teoretice în psihopatologie:
orientarea ateoretică.

13.

Abordări teoretice în psihopatologie:
privire de sinteză.

14.

Recapitalure

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

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
Referinţe principale:

Brânzei P., 1979, Itinerar psihiatric, Iaşi, Junimea (Partea I)
David D., 2003, Castele de nisip. Ştiinţă şi pseudoştiinţă în psihopatologie, Bucureşti, Tritonic
Foucault M., 2000, Boala mentală şi psihologia (traducere de Gheorghiu Dana), Timişoara, Amarcord
Ionescu Ş., 1998, Paisprezece abordări în psihopatologie (traducere de Bălan B.), Iaşi, Polirom
Mironţov-Ţuculescu V., Predescu V., Oancea C. (sub redacţia), 1986, Sănătatea mintală în lumea
contemporană, Bucureşti, Editura Medicală
Rădulescu S.M.,2002, Sociologia sănătăţii şi a bolii, Bucureşti, Nemira
Săhleanu V., 1976, Concepţii despre om în medicina contemporană, Cluj-Napoca, Dacia
Sontag S., 1995, Boala ca metaforă. SIDA şi metaforele ei (traducere de Sasu A.), Cluj-Napoca, Dacia
8.2

Seminar / Laborator

1.

Studiul Rosenhan (1973): „On being sane in
insane places”; comentarii şi critici ale acestuia

2.

Studiul Rosenhan (1973): „On being sane in
insane places”; comentarii şi critici ale acestuia

3.

Probleme ale psihopatologiei cu modalităţile de
a face diagnostic şi evaluare

4.

Probleme ale psihopatologiei cu modalităţile de
a face diagnostic şi evaluare

5.

Probleme ale psihopatologiei cu modalităţile de
a face intervenţie şi tratament

Metode de predare

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

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
Probleme ale psihopatologiei cu modalităţile de
argumentare, dezbatere,
a face intervenţie şi tratament
controversă academică,
rezolvarea de probleme.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
Probleme ale psihopatologiei cu modalităţile de
argumentare, dezbatere,
a face cercetare
controversă academică,
rezolvarea de probleme.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
Probleme ale psihopatologiei cu modalităţile de
argumentare, dezbatere,
a face cercetare
controversă academică,
rezolvarea de probleme.
Lucru individual şi/sau în
Probleme ale psihopatologiei cu modalităţile de perechi, în grupuri mici,
formare / training.
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme.
Lucru individual şi/sau în
Probleme ale psihopatologiei cu modalităţile de perechi, în grupuri mici,
formare / training.
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme.
Lucru individual şi/sau în
Exemplificări ale raporturilor dintre
perechi, în grupuri mici,
normalitatea şi patologia mentală din
argumentare, dezbatere,
literatură, arte plastice, arte ale
controversă academică,
spectacolului etc.
rezolvarea de probleme.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
Suicidul
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
Suicidul
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme.
Lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
Recapitulare
argumentare, dezbatere,
controversă academică,

2 ore

2 ore

9

ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

rezolvarea de probleme.

Bibliografie

David D., 2003, Castele de nisip. Ştiinţă şi pseudoştiinţă în psihopatologie, Bucureşti, Tritonic
Rosenhan D.L., 1973, On being sane in insane places, Science, 179, 250-258

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

Nivelul cunoştinţelor
acumulate

Examen

100%

10.5 Seminar/ Laborator
10.6 Standard minim de performanţă

0%

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

Data completării
20.09.2018

Titular de curs
Lect. dr. Andrei Dumbrava

Data avizării în departament
28.09.2018

Titular de seminar
Lect. dr. Andrei Dumbrava

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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

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

2.1 Denumirea disciplinei

Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale

2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestrul

Prof. univ. dr. Ion DAFINOIU
Conf. univ. dr. Violeta ENEA
1 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)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2
curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 3.5
curs
28
3.6 seminar/laborator
învăţământ
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
20
32
35
5
2
-

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

94
150
6

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

Introducere în psihoterapie
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)

2
28

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Sistem de proiecție video (laptop, videoproiector)

Competenţe profesionale

1.Elaborează strategii de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, prevenție primară,
secundară, terţiară;

Competenţe transversale

6. Competenţe specifice acumulate

1. Îndeplinirea responsabilităţilor profesionale conform principiilor deontologice specifice
profesiei;

2.Realizează relația terapeutică și controlul fluctuațiilor relaționale, restaurarea alianțelor
terapeutice după momente de criză ; Analizează nevoile beneficiarilor și stabilește scopurile
intervenției psihologie;
3. Identifică și diferențiază critic literatura de specialitate pentru documentarea adecvată a
practicii psihologiei clinice fundamentată pe evidențe științifice

2.Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere
ierarhice si in contexte socio-culturale diferite;
3. 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)

Formarea și dezvoltarea abilităților de aplicare a unui demers psihoterapeutic cognitivcomportamental adecvat tulburării pacientului

7.2 Obiectivele specifice

La finalul acestui curs, studenţii vor fi capabili:
• să conceptualizeze cazuri clinice din perspectiva abordărillor psihoterapeutice
studiate;
• să realizeze planul de tratament adecvat tulburării clientului;
• să analizeze critic soluţiile propuse pentru planificarea unei intervenţiei psihologice;
• să sintetizeze informaţiile ştiinţifice relevante din articole recente de specialitate;
• să redacteze, conform normelor APA, un eseu în care să individualizeze demersul
psihoterapeutic adecvat pentru o tulburare psihică

8. Conţinut
8.1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Curs

Caracteristicile generale ale terapiilor
scurte

Terapia cognitiv-comportamentală –
cadru general

Tehnici psihoterapeutice cognitivcomportamentale: relaxarea,
desensibilizarea sistematică

Psihoterapia depresiei – modelul
depresiei după Aaron Beck

Psihoterapia depresiei conform
modelului lui Aaron Beck

Terapia centrată pe obiective și soluții –
principii fundamentale

Terapia centrată pe obiective și soluții –
caracteristicile unui obiectiv bine definit

Terapia centrată pe obiective și soluții –
interviul centrat pe obiective și soluții

Interviul motivațional I

Metode de predare
expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Observaţii

(ore şi referinţe bibliografice)

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.
Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Miller, W., R. & Rollnick,
S., (2012) Motivational

Interviewing,
Third
Edition: Helping People
Change (Applications of
Motivational
Interviewing),
The
Guilford Press

10.

11.

12.

13.

14.

Interviul motivațional II

Terapia centrată pe persoană I

Terapia centrată pe persoană II

Conceptualizarea clinică a cazului I

Conceptualizarea clinică a cazului II

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Miller, W., R. & Rollnick,
S., (2012) Motivational
Interviewing,
Third
Edition: Helping People
Change (Applications of
Motivational
Interviewing),
The
Guilford Press

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

Dafinoiu, I. şi Vargha,
J.L. (2005). Psihoterapii
scurte.
Strategii,
metode, tehnici, Ed.
Polirom, Iaşi.

Bibliografie
Referinţe principale:
Dafinoiu, I., (2000). Elemente de psihoterapie integrativă. Polirom,Iaşi.
Dafinoiu, I. & Vargha, J. L. (2005). Psihoterapii scurte. Strategii, metode, tehnici. Polirom, Iaşi.
Holdevici, I., (1998), Elemente de psihoterapie, Bucuresti, Ed. All, p.1-26 ;199-275;
Huber, W. (1997). Psihoterapiile. Terapia potrivită fiecărui pacient, Bucureşti, Ed. Ştiinţă şi Tehnică, p.1184;187-267;
Ionescu, G. (1990). Psihoterapie, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, p.19-47;
Miller, W., R. & Rollnick, S., (2012) Motivational Interviewing, Third Edition: Helping People Change
(Applications of Motivational Interviewing), The Guilford Press
Moreau, A. (1999). Incursiune în autoterapia asistată, Iaşi, Polirom.
Referinţe suplimentare:
Knight, S., (2004), Tehnicile programării neuro-lingvistice, Bucureşti, Ed. CurteaVeche

Moreau, A. (1999). Incursiune în autoterapia asistată, Iaşi, Polirom.

8.2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Modelul ABC cognitiv şi comportamental

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Tulburarea de panică și agorafobia

Fobia socială

Fobiile specifice

Tulburarea obsesiv-compulsivă

Tulburarea anxioasă generalizată

7.

Sindromul de stres posttraumatic

8.

Psihoterapia tulburărilor de
comportament alimentar. Anorexia
nervoasă. Bulimia nervoasă

argumentare,
dezbatere, controversă
academică
argumentare,
dezbatere, controversă
academică
argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Observaţii

(ore şi referinţe bibliografice)

-exerciții

Andrews,G.,
M.
Creamer,
R.Crino, C.Hunt, L. Lampe.
A.Page (2007) Psihoterapia
tulburărilor anxioase, Polirom,
Iasi
Fontaine, O. & Fontaine, P.
(2008). Ghid clinic de terapie
comportamentală și
cognitivă,Ed. Polirom, Iași
Andrews,G.,
M.
Creamer,
R.Crino, C.Hunt, L. Lampe.
A.Page (2007) Psihoterapia
tulburărilor anxioase, Polirom,
Iasi

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Andrews,G.,
M.
Creamer,
R.Crino, C.Hunt, L. Lampe.
A.Page (2007) Psihoterapia
tulburărilor anxioase, Polirom,
Iasi

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Andrews,G.,
M.
Creamer,
R.Crino, C.Hunt, L. Lampe.
A.Page (2007) Psihoterapia
tulburărilor anxioase, Polirom,
Iasi

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Fontaine, O. & Fontaine, P.
(2008). Ghid clinic de terapie
comportamentală și
cognitivă,Ed. Polirom, Iași
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

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Psihoterapia tulburărilor de dispoziție.
Depresia

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Interviul motivațional. Aplicatii în adicție
Managementul furiei

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Tulburările de personalitate.

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Tulburările sexuale

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Psihoterapia tulburărilor anxioase la
copii

argumentare,
dezbatere, controversă
academică

Exemple
examen
Bibliografie

de

itemi

tip

grilă

pentru

Gilbert.
P.
(2011).
Depresia:psihoterapie și
consiliere, Ed. Polirom, Iași.
Miller, W., R. & Rollnick, S.,
(2012) Motivational Interviewing,
Third Edition: Helping People
Change
(Applications
of
Motivational Interviewing), The
Guilford Press
Beck, A. T., Freeman, A.,
Davis, D. (2011). Terapia
cognitivă a tulburărilor de
personalitate, Ed. ASCR, ClujNapoca.
Poudat, F.X.(2006). Cum să
depășim dificultățile sexuale.
Ed. TREI, București
Rapee, R., Wignall, A., Hudson,
J. Schniering, C. (2011).
Tratamentul anxietății la copii și
adolescenți.
O
abordare
fundamentată științific,
Ed.
COGNITROM; cluj-Napoca.

exemplificare,
exersare

Andrews,G., M. Creamer, R.Crino, C.Hunt, L. Lampe. A.Page (2007) Psihoterapia tulburărilor anxioase,
Polirom, Iasi
Beck, J. S. (2010). Psihoterapie cognitivă: fundamente şi perspective, Editura RTS Romanian Psychological
Testing Services, Cluj Napoca;
Dafinoiu, I. şi Vargha, J.L. (2005). Psihoterapii scurte. Strategii, metode, tehnici, Ed. Polirom, Iaşi.
David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale, Ed. Polirom, Iași.
Enea, V. & Dafinoiu, I. (2012). Anorexia nervoasa: teorie, evaluare si tratament, Ed. Polirom, Iași
Fontaine, O. & Fontaine, P. (2008). Ghid clinic de terapie comportamentală și cognitivă ,Ed. Polirom, Iași
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul discipinei este coroborat cu normele și standardele profesionale în domeniu precizate de
Colegiul Psihologilor din România.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Însuşirea cunoştinţelor
predate la curs
Parcurgerea bibliografiei
Pregătirea prezentării prin
10.5 Seminar/ Laborator
parcurgerea bibliografiei
10.6 Standard minim de performanţă
10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Test grila

60%

Prezentare seminar +
Eseu

20%
20%

Prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de 80%. Minim nota 5 la testul grilă. Minim nota
5 finală.
Data completării
20.09.2018

Titular de curs
Prof. univ. dr. Ion DAFINOIU

Data avizării în departament
28.09.2018

Titular de seminar
Conf. dr. Violeta ENEA

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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...................................

ore
25
23
28
5
2
-

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

83
125
5

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

2
28

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)

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate

1. Elaborarea strategiilor de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, prevenție primară,
secundară şi terţiară
2. Realizează evaluareși diagnoză, conduce intervi uri semi-structurate sau structurateși
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. Identifică 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.
4. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi independenţă
profesională.

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
1.

Curs

Metode de predare

Psihoterapia cognitivă I (CT)

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

(ore şi referinţe
bibliografice)

2 ore

2.

Psihoterapia cognitivă II (CT)

3.

Terapia cognitivă bazată pe mindfulness
(MBCT)

4.

Terapia metacognitivă (MCT)

5.

Psihoterapia cognitiv-comportamentală (CBT)

6.

Terapia comportamentală dialectică (DBT)

7.

Terapia prin acceptare şi angajament (ACT)

Bibliografie

expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire
expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire
expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire
expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire
expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire
expunere, exemplificare,
învăţare prin descoperire

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

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

2.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburările
bipolare

argumentare, dezbatere,
controversă academică

3.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburarile de
panică şi fobii

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

8.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru insomnie

9.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru autism

argumentare, dezbatere,
controversă academică
argumentare, dezbatere,
controversă academică

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

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

argumentare, dezbatere,
controversă academică

2 ore

10.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru ADHD

11.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburarea
de personalitate borderline

12.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru schizofrenie

13.
14.

Psihoterapii validate ştiinţific pentru adicţia de
substanţe
Psihoterapii validate ştiinţific pentru tulburările
de comportament alimentar

Bibliografie

argumentare, dezbatere,
controversă academică

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

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

Însuşirea cunoştinţelor
predate la curs
Parcurgerea bibliografiei
10.5 Seminar/ Laborator
Parcurgerea bilbiografiei
10.6 Standard minim de performanţă
10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Test grilă

60%

Prezentare seminar

40%

Prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de 80%. Minim nota 5 la testul grilă. Minim nota
5 finală.
Data completării
20.09.2018
Data avizării in departament
28.09.2018

Titular de curs
Conf. dr. Violeta Enea

Titular de seminar
Conf. dr. Violeta Enea

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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
Departamentul de Psihologie
Psihologie
Ciclul II - Master
PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTETRAPIE

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

PSIHOLOGIE POZITIVĂ APLICATĂ
Conf. Dr. Dorin Nastas
Conf. Dr. Dorin Nastas
*
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
22
26
30
3
2
0

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

83
125
5

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

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

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

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

6. Competențe specifice acumulate

Competenţe
profesionale

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

Competenţe
transversale

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

6.

Fericirea împlinirii: dezvoltarea și folosirea cu
succes a competențelor

Expunere. Problematizare. Discuție
interactivă

2 ore; bibliografia cursului

2 ore; bibliografia cursului

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

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.
13.

Intervenții de psihologie pozitivă (4): fericirea
relaționării sau comunicarea și conectarea
autentică cu ceilalți
Intervenții de psihologie pozitivă (5): fericirea
împlinirii sau dezvoltarea și folosirea cu succes a
competențelor

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora
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
2 ore; bibliografia
seminarului

Intervenții de psihologie pozitivă (6): fericirea
contemplării detașate sau mindfulness ca artă
de a fi conștient
Bibliografie

Prezentare lecturilor și discutarea
acestora

14.

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 oa menilor, iar
dezvoltarea personală și relațiile armonioase (în cuplu, familie, la locul de muncă, în comunitateși societate) necesare pentru o
fericire deplină pentru fiecareși 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

10.4 Curs

Calitatea tratării subiectelor
teoretice

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Teză scrisă

50%

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

50%

Calitatea și fundamentarea
intervențiilor practicate

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
10 mai 2018

Titular de curs
Conf. Dr. Dorin Nastas

Data avizării în departament
28.09.2018

Titular de seminar
Conf. Dr. Dorin Nastas

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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 și Științe ale Educației
Psihologie
Psihologie
Master
Psihologie Clinică și Psihoterapie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţii de coordonare
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestrul

Stagiu clinic
Conf. dr. Violeta ENEA
2 2.6 Tip de evaluare

EVP

*

2.7 Regimul discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2
curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
28
din care: 3.5
curs
3.6 seminar/laborator
învăţământ
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

2
28
ore
25
30
40
2
97
125
5

3.Misiunea stagiului clinic

Desfăşurarea stagiului clinic are drept misiune dezvoltarea capacităţii de aplicare a cunoştinţelor
teoretice în practică.

5. Obiectivele stagiului clinic
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite pe parcursul studiilor şi dezvoltarea abilităţilor de evaluare
psihologică şi psihodiagnostic clinic

6. Tematica

Tematica se stabileşte de către cadrul didactic coordinator împreună cu tutorele desemnat de
partenerul de practică. Indiferent de modalitatea de efectuare a practicii tematica vizează
dezvoltarea nivelului de dobândire a competenţelor profesionale, precum şi comportamentul şi
modalitatea de integrare a practicantului (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea
sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al instituţiei publice etc).
Este vizată dezvoltarea următoarelor competenţe profesionale:
1. Realizează evaluare și diagnoză, conduce interviuri semi -structurate sau structurateși
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 relaț ionale, restaurarea alianțelor
terapeutice după momente de criză ; Analizează nevoile beneficiarilor și stabilește
scopurile intervenției psihologie;
4. Elaborează strategii de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, preven
ție primară,
secundară şi terţiară;
7. Tipurile de activităţi

Activităţile desfăşurate de masteranzi sunt diferite în funcţie de modalitatea de efectuare a
practicii pentru care masterandul optează, şi anume:
a) Stagiu clinic la locul de muncǎ pentru cei care lucrează în domeniul specializării sau într-un
domeniu apropiat acesteia.
b) Stagiu clinic propus de masterand: identificarea locului de desfăşurare a practicii este
obligaţia studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă
după absolvire. Pentru efectuarea practicii în instituţii gazdă propuse de masterand, după găsirea
locului de practică, masterandul înaintează documentele specifice solicitate de catedra
coordonatoare. Analiza şi validarea locurilor de practică se realizează de către responsabilul de
practică.
c) Stagiu clinic propus de universitate: prin facultate/departament, universitatea facilitează
obţinerea unor locuri de practică în instituţii clinice pentru masteranzi. În semestrul I masteranzii
vor avea posibilitatea de a opta pentru desfăşurarea stagiului clinic la Penitenciarul Iaşi (13
locuri) sau la Spitalul Clinic de Urgenţă Prof. Dr. Nicolae Oblu Iaşi (7 locuri).
Activităţile vor implica :
• exersarea şi dezvoltarea abilităţilor psihoterapeutice de bază
(ascultare activă,
reformulare, empatizare etc.)
• administrarea adecvată a interviurilor structurate, semi-structurate şi non-structurate, a
scalelor, chestionarelor şi testelor de evaluare psihologică şi psihodiagnostic clinic ;
• exersarea abilităţilor de stabilire a psihodiagnosticului clinic prin respectarea criteriilor de
diagnostic nosologic
• conceptualizarea clinică a cazului din perspectiva unei abordări psihoterapeutice
• realizarea planului de tratament în conformitate cu conceptualizarea clinică
• stabilirea strategiilor şi tehnicilor de intervenţie psihologică adecvate cazului clinic prin

•
•
•

luarea în considerare a tratamentului validat ştiinţific pentru tulburarea psihică respectivă
conceperea unor programe de intervenţie individualizată şi de grup
asistarea la realizarea unor astfel de activităţi derulate de către tutorele cu experienţă
practică
însuşirea modalităţilor de depăşire a diferitelor obstacole din practica clinică

Conform regulamentului de practică al FPSE, programul de practică poate include şi participarea
la cercetările în desfăşurare din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, ca
participanţi în aceste studii. Numărul de credite pentru aceste activităţi şi organizarea sarcinilor
va fi stabilită de coordonatorul de practică.
8. Sarcinile masterandului

a) Practicantul are obligaţia, ca pe durata derulării stagiului de practică, să respecte
programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate
cu programul de practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi
dificultatea acestora.
b) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul
partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia, după ce, în prealabil, a
ascultat punctul de vedere al practicantului şi al îndrumătorului de practică şi a înştiinţat
conducătorul facultăţii unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de
primire a acestei informaţii.
c) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care
le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de
practică.

9. Resursele disponibile

Pentru masteranzii care nu lucrează în domeniul specializării sau într-un domeniu apropiat
acesteia şi nici nu au posibilitatea de a identifica o instituţie pentru desfăşurarea practicii,
facultatea a facilitat pentru 13 masteranzi desfăşurarea stagiului clinic la Penitenciarul Iaşi şi
pentru 7 masteranzi la Spitalul Clinic de Urgenţă Prof. Dr. Nicolae Oblu Iaşi (7 locuri).
10. Evaluare

(1) Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât si comportamentul
şi modalitatea de integrare a practicantului (disciplină, punctualitate, responsabilitate în
rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al instituţiei publice etc.).
(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează o adeverinţă, pe baza evaluării nivelului
de dobândire a competenţelor de către practicant.

(3) La finalul stagiului de practică, notarea practicantului se face de către cadrul didactic
coordonator, pe baza portofoliului de practică (adeverinţa şi caietul de practică)
Data completării
20.09.2018

Titular de curs
Prof. univ. dr. Ion DAFINOIU

Data avizării în departament
28.09.2018

Titular de seminar
Conf. dr. Violeta ENEA

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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 și Științe ale Educației
Psihologie
Psihologie
Master
Psihologie clinică și 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
1
2.5 Semestru

TERAPIE SISTEMICĂ
CONF.DR. ADINA KARNER-HUȚULEAC
CONF..DR. ADINA KARNER-HUȚULEAC
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
1
din care: 3.2 curs
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
14
din care: 3.5. curs
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...................................

2
28
ore
30
20
30
1
2
0

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

83
125
5

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

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

Introducere în psihoterapie
-

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate

Realizează evaluare și diagnoză, conduce interviuri semi-structurate sau structurate și
utilizează diferite metode psihometrice: scale, teste, chestionare, inventare psihologice
C3. Realizează relația terapeutică și controlul fluctuațiilor relaționale, restaurarea alianțelor
terapeutice după momente de criză ; Analizează nevoile beneficiarilor și stabilește scopurile
intervenției psihologie;
C4. Elaborează strategii de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, prevenție primară,
secundară, terţiară;
C5. Indentifică și diferențiază critic literatura de specialitate pentru documentarea adecvată a
practicii psihologiei clinice fundamentată pe evidențe științifice;
C1.

CT1. Îndeplinirea responsabilităţilor profesionale conform principiilor deontologice specifice profesiei
de psiholog
CT2. Gestionarea procesului de auto-dezvoltare personală şi profesională continuă pornind de la
analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale.
CT3. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
CT4. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi independenţă
profesională.
CT5. Abilităţi superioare de cercetare independentă

7.1. Obiectivul
general

Formarea competențelor de evaluare și diagnoză psihoterapeutică specifică, proiectarea și
implementerea intervenției terapeutice specifice și de evaluare și transmitere a rezultatelor
intervenției

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Evalueze un sistem familial pe baza a minim 3 modele specifice școlilor sistemice studiate (joc de
rol și/sau studiu de caz)
 Elaboreze planuri de intervenţie psihoterapeutică personalizate (structuralism/strategic /MRI
/transgenerational/experiential) pentru pentru un caz ipotetic de familie disfuncțională
 Implementeze planuri de intervenție prin susținerea unei ședințe de psihoterapie (joc de rol)
 Analizeze critic eficiența intervenției terapeutice pe baza indicatorilor specifici

8. Conţinut
8.1

Observaţii

Curs

Metode de predare

1.

Teoria general a sistemelor. Conceptele
specifice terapiei structurale: ierarhia
congruenta/incongruenta, subsistemul,
granita, alianta, coaliție (1)

prelegerea, conversatia
euristica, dezbaterea,
problematizarea și studiul de
caz

2

2.

Conceptele specifice terapiei strategice:
vietii de familie, mesajul analogic/m
digital,
homeostazia/feedback-ul
ne
legatura dubla, schimbarea de ordinul I si

prelegerea, conversatia
euristica, dezbaterea,
problematizarea și studiul de
caz

2

(ore şi referinţe bibliografice)

3.

4.

5.

6.

7.

Conceptele specific școlii narative: povest prelegerea, conversatia
saturată
de
probleme,
externali euristica, dezbaterea,
problemei,
problematizarea și studiul de
re-membering, momentele unice, nou sce caz
de viață
Conceptele specifice
prelegerea, conversatia
terapiei transgeneraționale:
euristica, dezbaterea,
transmitere intergenera
țională, diferenția problematizarea și studiul de
sinelui,
caz
mecanisme de transmitere transgenerațio
alergie emoțională, adicție emoțională (1)
Conceptele
specifice
terapiei
experiențiale: conștientizarea de sine,
stiluri de comunicare, alienarea de sine
Evaluarea familiei din cele 5 perspective
terapeutice

Interventii psihoterapeutice specific celor
5 perspective sistemice

prelegerea, conversatia
euristica, dezbaterea,
problematizarea și studiul de
caz
prelegerea, conversatia
euristica, dezbaterea,
problematizarea și studiul de
caz
prelegerea, conversatia
euristica, dezbaterea,
problematizarea și studiul de
caz

2

2

2

2

2

Bibliografie
Referinţe principale:
1.Gurman, A.S. & Kniskern, D. (1981). Handbook of family therapy (vol.1), cap. 9, pg. 310-360, cap.10, pg.
361-402, Brunner/Mezel, New York
2.Gurman, A.S. & Kniskern, D. (1991). Handbook of family therapy (vol.2), cap. 12, pg. 396-416, cap. 13, pg.
417-443, Brunner/Mezel, New York
3.Haley, J. (1977). Problem solving therapy, Jossey-Bass Publishers, London
4.Madanes, Cloe (1982). Startegic family therapy, Jossey-Bass Publishers, London
5.Minuchin, S. (1974). Families and family therapy, Harvard University Press, Cambridge
6.Minuchin, S., Rosman, B.L., Baker, L. (1978). Psychosomatic families, Harvard University Press,
Cambridge
7.Satir, Virginia. (1988). The new peoplemaking. Science and Behavior Books, California
8.Watzlawick, P., Weakland, J., Fisch, K. (1974). Change, Norton, New York
Referinţe suplimentare:
..
8.2

1.

2.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Dezvoltarea
abilitatilor
terapeutice
specifice
orientarii
structuraliste
necesare evaluării familiei: stabilirea
subsistemelor, grani
țelor, ierarhia
de
putere

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

Dezvoltarea
abilitatilor
terapeutice
specifice
orientarii
structuraliste
necesare evaluării familiei: stabilirea
stadiului de dezvoltare a familiei din
perspective ciclului ții
vie de familie,
soluții disfuncționale (coaliții, poziția

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

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

2

2

mediatorului, deturnarea țap
prin
ispășitor sau prin supraimplicare)

3.

Dezvoltarea abilitatilor terapeutice
specifice orientarii naratine
necesare evaluării familiei (1)

4.

Dezvoltarea abilitatilor terapeutice
specifice orientarii naratine
necesare evaluării familiei (2)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dezvoltarea
abilitatilor
terapeutice
specifice orientarii stategice necesare
evaluării familiei: stabilirea pattern-ului
de
comunicare,
a
rolurilor
in
comunicare, a congruen
ței dintre
nivelele
digital
și
analogic
în
comunicare, aspect legate de conținutul
comunicării (cuvinte vagi, neclare,
insulte etc.)

lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de probleme
lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de problem, joc de
rol
lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de problem, loc de
rol

2

2

2

lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de problem, loc de
rol

2

lucru individual şi/sau în
perechi, în grupuri mici,
argumentare, dezbatere,
controversă academică,
rezolvarea de problem, loc de
rol
Dezvoltarea abilităților de intervenție
lucru individual şi/sau în
terapeutică specifice orientării
perechi, în grupuri mici,
strategice: directive,
argumentare, dezbatere,
intervenții paradoxale, recadrarea etc. (2) controversă academică,
rezolvarea de problem, loc de
rol
Dezvoltarea abilităților de intervenție
lucru individual şi/sau în
Terapeutică specifice
perechi, în grupuri mici,
orientării transgeneratională: genograma, argumentare, dezbatere,
identificarea nivelului de diferențiere a
controversă academică,
sinelui
rezolvarea de problem, loc de
rol
Dezvoltarea abilităților de intervenție
lucru individual şi/sau în
terapeutică specifice
perechi, în grupuri mici,
orientării transgeneratională:
argumentare, dezbatere,
identificarea macanismelor de
controversă academică,
transmitere transgenera
țională, conștient rezolvarea de problem, loc de

2

Dezvoltarea
abilitatilor
terapeutice
specifice orientarii stategice necesare
evaluării
familiei:
dubla
legătură,
evaluarea soluțiilor ineficiente specific
unei
homeostazii
anterioare,
identificarea stadiului de dezvoltare a
familiei din perspective ciclului vie
ții de
familie
Dezvoltarea abilităților de intervenție
terapeutică specifice orientării
strategice: directive,
intervenții paradoxale, recadrarea etc. (1)

2

2

2

patternurilor familiale, modificarea
pattern-nurilor familiale

rol

Dezvoltarea abilităților de intervenție terap lucru individual şi/sau în
specifice orientării experiențiale:
perechi, în grupuri mici,
identificarea nivelului de conștientizare de argumentare, dezbatere,
11.
identificarea nivelului de expertiză emoțion controversă academică,
(credințe legate de emoții, recunoașterea rezolvarea de problem, loc de
emoțiilor și a nivelelor de intensitate)
rol
Dezvoltarea abilităților de intervenție terap lucru individual şi/sau în
specifice orientării experiențiale:
perechi, în grupuri mici,
strategii de exprimare emoțională, nivelul argumentare, dezbatere,
12.
de empatie, mecanisme de apărare
controversă academică,
rezolvarea de problem, loc de
rol
Realizarea unui model teoretico-practic
lucru individual şi/sau în
integrativ sistemic de analiză și intervenție perechi, în grupuri mici,
psihoterapeutică (1)
argumentare, dezbatere,
13.
controversă academică,
rezolvarea de problem, loc de
rol
Realizarea unui model teoretico-practic
lucru individual şi/sau în
integrativ sistemic de analiză și intervenție perechi, în grupuri mici,
psihoterapeutică (2)
argumentare, dezbatere,
14.
controversă academică,
rezolvarea de problem, loc de
rol
Bibliografie

2

2

2

2

1.Gurman, A.S. & Kniskern, D. (1981). Handbook of family therapy (vol.1), cap. 9, pg. 310-360, cap.10, pg.
361-402, Brunner/Mezel, New York
2.Gurman, A.S. & Kniskern, D. (1991). Handbook of family therapy (vol.2), cap. 12, pg. 396-416, cap. 13, pg.
417-443, Brunner/Mezel, New York
3.Haley, J. (1963). Startegies of psychoterapy, Grune & Stratton, New York
4.Haley, J. (1977). Problem solving therapy, Jossey-Bass Publishers, London
5.Madanes, Cloe (1982). Startegic family therapy, Jossey-Bass Publishers, London
6.Minuchin, S. (1974). Families and family therapy, Harvard University Press, Cambridge
7.Minuchin, S., Rosman, B.L., Baker, L. (1978). Psychosomatic families, Harvard University Press,
Cambridge
8.Watzlawick, P., Weakland, J., Fisch, K. (1974). Change, Norton, New York
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Acumularea cunoștințelor de

Examen scris

10.3 Pondere în
nota finală (%)
50%

bază abordate la curs
Evaluarea unei familii pe
baza a minim 3 modele
specifice școlilor sistemice
studiate (joc de rol și/sau
studiu de caz)
Elaborarea independentă a
unor planuri de intervenţie
psihoterapeutică
personalizate
Evaluarea portofoliului și
10.5 Seminar/ Laborator
(structuralism/strategic/MRI/tr
evaluarea pe parcurs
ansgenerational/experiential)
pentru pentru un caz ipotetic
de familie disfuncțională
Implementarea planului de
intervenție prin susținerea
unei ședințe de psihoterapie
(joc de rol)
Analiza critică a eficienței
intervenției terapeutice
10.6 Standard minim de performanţă: nota finala este de minim 5

Data completării
05.05.2018

Titular de curs
Karner-Huțuleac Adina

Data avizării in departament
28.09.2018

50%

Titular de seminar
Karner-Huțuleac Adina

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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 si Stiinte ale Educatiei
Psihologie
Psihologie
Master
Psihologie clinica si 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 Semestru

Sexualitate normala si patologica
Conf. dr. Cristina Neamtu
Conf dr. Cristina Neamtu
*
II 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
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 ...................................

2
28
ore
30
20
30
1
2
0

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

83
125
5

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

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

Prezenta la curs si implicarea activa in rezolvarea sarcinilor
propuse
Prezenta activa la seminar : participarea la evaluari,
dezbateri, realizarea de proiecte de interventie terapeutica,
realizarea de proiecte de cercetare a unei teme specifice
sexualitatii normale sau patologice

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. 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)
C2. Realizează relația terapeutică și controlul fluctuațiilor relaționale, restaurarea alianțelor
terapeutice după momente de criză ; Analizează nevoile beneficiarilor și stabilește scopurile
intervenției psihologie;
C3. Elaborează strategii de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, prevenție primară,
secundară, terţiară;
C4. Indentifică și diferențiază critic literatura de specialitate pentru documentarea adecvată a practicii
psihologiei clinice fundamentată pe evidențe științifice ;

Competenţe transversale

C5.Participă 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 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)

Cunoasterea problematicii exprimarii sexualitatii persoanei, a teoriilor si a aspectelor
instrumentale utile in interventia psiho-sexuala, in functie de particularitatile fiecarui caz.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice procesul de formare al identitatii psihosexuale
 Descrie aspectele exprimarii normale a sexualitatii, in functie de cultura, varsta, gen; sa descrie
principalele forme de manifestare ale patologiei sexualitatii
 Utilizeze criteriile de definire ale patologiei sexuale; sa utilizeze tehnicile terapiei cognitivcomportamentale in rezolvarea tulburarilor de dinamica sexuala.
 Analizeze diverse cazuri de exprimare patologica a sexualitatii, determinand rolul factorilor psihici
si de relatie in etiologia lor.
 Proiecteze un design de testare a unor ipoteze subsumate comportamentului sexual uman;
 Proiecteze un plan de interventie terapeutica in cazul unei tulburari de dinamica sexuala de
etiologie psihogenă

8. Conţinut

8.1
1.
2.
3.
4.
5.

Curs
Statutul epistemologic al sexologiei.
Metodologia cercetarii sexualitatii
umane.
Comportamentul sexual uman; ciclul de
reactie sexuala la barbat
Comportamentul sexual uman; ciclul de
reactie sexuala la femeie
Etiologia sexualitatii patologice: cauze
genetice, hormonale, neurologice,
psihologice si psiho-sociale
Tulburarile de dinamica sexuala la
barbat

Metode de predare

Observaţii

(ore şi referinţe bibliografice)

Prelegere, problematizare
Prelegere, dezbatere
Dezbatere, prelegere
Prelegere
Prelegere, studiu de caz

6.

Tulburarile de dinamica sexuala la
femeie

Prelegere, studiu de caz

7.

Tulburarile de sexualizare

Prelegere, studiu de caz

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bibliografie
Referinţe principale:
Baker, R. (2013) Războiul sexelor, București, Editura Litera
Kernberg, O, (2009), Relatii de iubire. Normalitate si patologie, Bucuresti, Editura Trei
Holdevici, I. (2011) Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentala, Bucuresti, Editura Trei
Lupu, V. (2012) Abordarea cognitiv-comportamentala in sexologie, Cluj-Napoca, ASCR
Fontaine, O, Fontaine, Ph (2008) Ghid clinic de terapie comportamentala si cognitiva, Iasi, Editura Polirom
Bartos, S, Rusu, A. (2011) Psihobiologia sexualitatii, Cluj-Napoca, Editura Sinapsis,
DSM IV, DSM V
Macrea, R, Miclutia, I. (2009) Dictionar de sexologie, Iasi, Polirom
Stoller, R.J. (2014) Perversiunea. Forma erotica a urii, Bucuresti, Editura Trei
Referinţe suplimentare:
Maicanescu-Georgescu, M (1999) Sexualitatea masculina, Bucuresti, Editura Teora
Dolto, F. (2005) Sexualitatea feminina. Libidoul genital si destinul sau feminin, Bucuresti Editura Trei
Boncu, S, Turliuc, M.N. (2016) Relatiile intime. Atractie interpersonala si convietuire in cuplu, Iasi, Polirom
Baur, S (2010) Ora de intimitate, Bucuresti, Editura Trei
Cameron, D, Kulick, D (2006) Language and Sexuality, Cambridge University Press, Cambridge

Friedman, R.T, Downey, J (2005) Masculinity and Sexuality, American Psychiatric Press, Washington DC
Conrad, S, Milburn, M. (2001) Sexual Intelligence, Crown Publishers, New York

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Statutul epistemologic al sexologiei.
Metodologia cercetarii sexualitatii
umane.
Dimensiunea culturală a sexualității
umane.
Procesul de formare al identitatii
psihosexuale – etapa
psihocomportamentală

Dezbatere, problematizare,
studiu de caz

4.

Conditiile exprimarii sexualitatii umane

Lucru in echipa

5.

Sexualitate feminină – sexualitate
masculina.

Problematizare, dezbatere.

6.

Criterii de definire a patologiei
sexualitatii. Asexualitatea.

Dezbaterea, lucru in echipa,
studiul de caz

7.

Parafiliile: sadismul, masochismul,
fetișismul, voaieurismul

Problematizare, studiu de caz

8.

Parafiliile: pedofilia, zoofilia,
exhibitionismul, transvestismul

Problematizare, studiu de caz

9.

Dependenta sexuala

Dezbatere, studiu de caz

1.
2.
3.

10.
11.

12.

13.

14.

Sexualitatea bolnavilor psihici si a
persoanelor cu dizabilitati
Principii, conditii si abordari ale
interventiei terapeutice in cazuri de
patologie sexuala
Interventia din perspectiva terapiei
cognitiv-comportamentale in cazul
disfunctiilor sexuale – instrumente de
evaluare si tehnici specifice
Interventia din perspectiva terapiei
cognitiv-comportamentale in cazul
disfunctiilor sexuale masculine
Interventia din perspectiva terapiei
cognitiv-comportamentale in cazul
disfunctiilor sexuale feminine

Dezbatere, problematizare,
studiul de caz

Problematizare, studiu de caz

Studiul de caz, dezbaterea
Problematizarea, studiul de
caz

Prezentare power-point

Exercițiul

Exercițiul

Observaţii

(ore şi referinţe bibliografice)

Bibliografie
Maicanescu-Georgescu, M (1999) Sexualitatea masculina, Bucuresti, Editura Teora
Dolto, F. (2005) Sexualitatea feminina. Libidoul genital si destinul sau feminin, Bucuresti Editura Trei
Poudat, F.-X. (2006) Cum sa depasim dificultatile sexuale, Bucuresti, Editura Trei
Kernberg, O, (2009), Relatii de iubire. Normalitate si patologie, Bucuresti, Editura Trei
Holdevici, I. (2011) Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentala, Bucuresti, Editura Trei
Lupu, V. (2012) Abordarea cognitiv-comportamentala in sexologie, Cluj-Napoca, ASCR
Fontaine, O, Fontaine, Ph (2008) Ghid clinic de terapie comportamentala si cognitiva, Iasi, Editura Polirom
Friday, N. (2008) Fantasmele erotice ale femeilor, Bucuresti, Editura Trei
Friday, N. (2006) Fantasmele erotice ale barbatilor, Bucuresti, Editura Trei
Brizendine, L. (2008) Creierul femeii, București, Editura Meteor Press
Brizendine, L. (2010) Creierul bărbatului, București, Editura Meteor Press

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina “Sexualitate normala si patologica” este formativ-aplicativa, contribuind la formarea
culturii profesionale si a deprinderilor de interventie specifice a tuturor specialistilor din domeniul
psihologiei, in special a celor din psihologia clinica.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Asimilarea cunostintelor,
formarea deprinderilor de
10.4 Curs
proiectare a unui plan
terapeutic, implicarea in
rezolvarea studiilor de caz
Realizarea unui proiect de
cercetare pe o tema la
alegere, realizarea de
10.5 Seminar/ Laborator
proiecte de interventie in
cazuri de disfunctie sexuala,
participarea la dezbateri si
realizarea unui studiu de caz
10.6 Standard minim de performanţă: nota 5

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Scris

60%

Observatia, portofoliul

40%

Elaborarea unui proiect de cercetare al unui aspect al sexualitatii umane, participarea activa la curs si
rezolvarea satisfacatoare a subiectului aplicativ la examen

Data completării
07.05.2018

Titular de curs
Conf. dr. Cristina Neamtu

Data avizării în departament
28.09.2018

Titular de seminar
Conf. dr. Cristina Neamtu

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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. Forma de învățământ
1.7 Programul de studii / Calificarea
1.8. Limba de studiu
1.9. Anul universitar
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 Semestrul
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Psihologie
Psihologie
Masterat
Psihologie
Psihologie/Psiholog
Română
2018-2019

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ
Conf. Univ. dr. Ovidiu Gavrilovici
Dr. Marian Panainte
1
2.6 Tip de evaluare

C

2.7 Regimul discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5. curs
28
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...................................

1
14
ore
40
40
18
6
4
-

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

108
150
6

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

-

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

Sală de curs dotată cu echipamente de videoproiectie, sonorizare

5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului

Materiale, mijloace, instrumente de lucru disponibile în format
tipărit, electronic, audio-video pentru exemplificari si demonstraţii

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, ter ţiară;
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 de psiholog
CT2. Gestionarea procesului de auto-dezvoltare personală şi profesională continuă pornind de la analiza reflexivă a
propriei activităţi profesionale.
CT3. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
CT4. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi independenţă profesională.
CT5. Abilităţi superioare de cercetare independentă

7.2. Obiectivele specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei

Cunoaşterea elementelor fundamentale de consiliere psihologică

Abilitarea în practici de bază în consiliere
Sensibilizarea la principalele dileme profesionale relativ la practica consilierii

8. Conţinut
8.1
1.

2.

Curs
Introducere
Consilierul: dualitatea rolurilor de persoană şi de
profesionist
Recunoaşterea şi descrierea celor şapte tipuri de
competenţe profesionale ale consilierului psihologic:
a. Deprinderi de comunicare – verbal, scris şi jargon
profesional
b. Intervievare – structurarea interviului, tehnici de
angajare ale clientului, tehnici de colectare a datelor
pentru evaluarea clinică, abordarea holistică, înţelegerea
perspectivei clientului/multiparţialitate, sensibilitate pentru

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Prelegere interactiva

Prezentare ppt.

Prelegere interactiva
Studii de caz

Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
electronic.
Videoclipuri.

aspectele multiculturale
c. Diagnostic – cunoaşterea instrumentelor, cunoaşterea
DSMIV, capacitatea de integrarea a tuturor surselor de
date în diagnosticul preliminar,
Recunoaşterea şi descrierea celor şapte tipuri de
competenţe profesionale ale consilierului psihologic
(cont.):

3.

d. Tratament/intervenţie – identificarea propriului cadru
teoretic, cunoaşterea modului de recomandare-formulare
plan terapeutic-contractare- implementare-încheiere,
tipuri de terapii, cunoaşterea tipurilor de clienţi, şi tipurilor
de probleme; flexibilitate
e. Management de caz – studiu de caz: scop servicii,
departamente, programe; roluri, responsabilităţi, date de
contact; harta serviciilor din localitate; advocacy; followup; informaţii despre asigurări, alte servicii
f. Operaţii şi administrarea organizaţiei – studiu de caz:
structura
organizaţiei,
responsabilităţi
personal
administrativ;
filosofie,
misiune,
valori,
scopuri
organizaţionale; planuri strategice, anuale; aspecte
financiare, legale, standarde de calitate
g. Orientarea profesională- codurile etice şi deontologice,
legislaţia profesională şi normativă, regulamentele
organizaţiilor, drepturile omului şi a unor populaţii
vulnerabile, sistemul de supervizare profesională

Prelegere interactiva
Dezbatere

Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
electronic.
Videoclipuri.

Exercițiul
Dezbatere
Prelegere interactiva

Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.

Prelegere interactiva
Exercițiul
Dezbatere
Prelegere interactiva
Exercițiul
Dezbatere

Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.

Prelegere interactiva
Exercițiul
Dezbatere
Prelegere interactiva
Exercițiul
Dezbatere
Prelegere interactiva
Exercițiul
Dezbatere
Prelegere interactiva
Exercițiul
Dezbatere

Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.

Intervievare, consiliere şi psihoterapie. Fir roşu şi nuanţe.
Matricea teoriilor şi tehnicilor utilizate în consiliere.
Modelul Relaţiilor Umane în Consiliere. Modelul
Consilierii Decizionale.
Deprinderi fundamentale de intervievare. D. de ascultare
şi urmărire D1-D4; D. avansate D5-D8.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Recunoaşterea şi performarea abilităţilor fundamentale
de intervievare în consilierea psihologică (modelul
consilierii decizionale, Ivey)
D1 Ascultarea atentă şi urmărirea
D2 Punerea întrebărilor
D3 Reflectarea emoţiilor
D4 Reflectarea conţinuturilor (parafrazări şi sumarizări)
D5 Comunicarea emoţiilor şi a stării de prezenţă
D6 Confruntarea
D7 Autodezvăluirea
D8 Oferirea informaţiilor – recadraj, feedback, enunţ
informativ, răspuns de orientare, instrucţiune
Deprinderea de structurare a interviului decizional
Explorarea şi elaborarea în consiliere
Evaluarea iniţială, stabilirea obiectivelor,
contractului şi evaluarea finală

realizarea

Asistarea clienţilor în situaţii de criză
Elemente fundamentale ale dinamicii relaţiei terapeutice
Tranziţii şi terminarea relaţiei terapeutice
Auto-Educarea, educaţia permanentă şi auto-consilierea,
apelarea la consilier

Abordarea narativă în consiliere aplicată în direcția
dezvoltării identitare personale și profesionale
Rolul şi poziţia consilierului și facilitatorului narativ.

11.

Practica copacului vieţii.

12.

Practica firului vieţii.

13.

Etică şi deontologie în consilierea psihologică.
Identificarea dilemelor etice în consilierea psihologică şi
psihoterapie. Autoevaluarea stadiului dezvoltării etice

14.

Evaluare formativă participativă a experiențelor
integrate de la curs, seminar și studiu independent

Prelegere interactiva
Exercițiul
Dezbatere
Prelegere interactiva
Exercițiul
Dezbatere
Prelegere interactiva
Exercițiul
Dezbatere

Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
audio/video.

Dezbatere interactiva

Ceremonie definițională
narativă

Bibliografie
Referinţe principale:
• Gavrilovici, O. (2016). Introducere în consiliere. Manual pentru psihologie Anul II. Iași: UAIC. (an II sem 1-Gavriloviciintrod consiliere.pdf) (PDF)
• Nichols, M. P. (2009). Ascultă-mă ca să te ascult. Bucureşti: Editura Trei. (PED, BCU)
• Nelson-Jones, R. (2009). Manual de consiliere. Bucureşti: Editura Trei. (PED, BCU)
• Mearns, D. şi Thorne, B. (2010). Consilierea centrată pe persoană în acţiune. Bucureşti: Editura Trei. (PED, BCU)
•

Gavrilovici, O. (2017). Explorarea valorilor prin practici narative în terapie, educaţie şi dezvoltare personal-profesională. În
Ilie, E., Tărnăuceanu C. (coord.). Educația valorilor, din Antichitate până în prezent. Iași: Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

•

Gavrilovici, O., Dronic, A., Alexa I. D. (2017). Evaluarea psihologică a persoanelor vârstnice. [Psychological evaluation of
seniors]. În Enea, V. și Dafinoiu, I. Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician. [Psychological evaluation.
The psychological clinician’s handbook] (pp. 536-544). Iași: Polirom.

Referinţe suplimentare:
• Gavrilovici, O., Dronic, A. (2016). Narrative Conversations Re-authoring identity stories of elderly in Romania în
Markovic, Z, Bojanovic, M, D, Digic, G. Ed. Individual and environment, International Thematic Proceedia, Niš, ISBN 97886-7379-418-1. (PDF)

8.2

•

Gavrilovici, O. (2016). Identităţi profesionale asumate prin participare în procese narative. În Șoitu,
D.
A. Rebeleanu
(Coord.). Noi perspective asupra cursului vie
ții. Cercetări, politici și practici. (pp. 133 -141). Iași: Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. ISBN 978-606-714-272-3 (PDF)

•

Gavrilovici, O. și Dronic, A. (2016). „Abordări narative” în îngrijirea pacientului cronic. În Daniela Muntele Hendreș
(Coord.). Optimizarea comportamentului uman în sănătate și boală. (pp. 337-358). Iași: Editura Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași. ISBN 978-606-714-249-5 (PDF)

•

Gavrilovici, O. (2016). Intimitatea. ÎnȘ. Boncu & M. N. Turliuc (Coord.). Relațiile intime. Atracție interpersonală și
conviețuire în cuplu. (pp. 203-213). Iași: Polirom. ISBN: 978-973-46-6012-4 (PDF)

•

Gavrilovici, O. (2013). Narrative medicine at a geriatric clinic of Iași, Romania. În L. Cocarta, S. Chiper & A. Sanduloviciu
(Eds.), Language, Culture and Change. Vol. IV. Intergenerational, Interdisciplinary and Intercultural Bridges (Vol. 4, pp.
30-34). Iași, România: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași. (PDF)

•

*** (2013). Developing our cultural strengths: Using the 'Tree of Life' strength-based, narrative therapy intervention in
schools, to enhance self-esteem, cultural understanding and to challenge racism, 30, a9h 75-99, Educational & Child
Psychology (British Psychological Society 2013). (PDF)
Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
-

1

Exercițiul „Ceva meritoriu”; practica „Copacul
vieții”

Exercițiul. Lucrul în grup.
Conversația

2

Exersarea deprinderilor
intervievare. D1-4

de

Exercițiul. Lucrul în grup. Jocul de
rol. Conversația

3

Exersarea deprinderilor fundamentale
intervievare. Integrarea deprdinerilor D1-D4

de

Exercițiul. Lucrul în grup. Jocul de
rol. Conversația

4

Exersarea deprinderilor
intervievare. D5-D8

de

Exercițiul. Lucrul în grup. Jocul de
rol. Conversația

fundamentale

fundamentale

de

Exercițiul. Lucrul în grup. Jocul de
rol. Conversația

5

Exersarea deprinderilor fundamentale
intervievare. Integrarea deprinderilor D1-D8

6

Etica și deontologie în consiliere psihologică

Exercițiul. Lucrul în grup.
Conversația

7

Recapitulare și verificare portofolii

Lucrul în grup. Conversația

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor
reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei au fost selectate în acord cu documentele emise de organismele internationale în domeniul educației și în acord cu
politicile sociale și educaționale promovate la nivel internațional și european, precum și cu tendințele actuale in legislația națională și internațională
privind problematica școlara și socială a persoanelor cu cerințe speciale.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/ Laborator

10.1 Criterii de evaluare
Gradul de intelegere si transfer in
practica a terminologiei de baza.
Capacitatea de a sintetiza continuturile
si informatiile specifice disciplinei
Gradul de implicare activa in
activitatile de seminar.
Calitatea aplicatiilor si sustinerea
portofoliilor

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în nota
finală (%)

Colocviu

40%

Evaluare pe parcurs.
Portofoliu individual

60%

10.6 Standard minim de performanţă
Susţinerea unui interviu simulat pe cele 8 abilităţi de intervievare exersate.
Capacitatea de a autoevalua performanta in exersarea competentelor de intervievare prin completarea unui portofoliu de
activitate individuală şi de grup.
Participarea la minumum 8 cursuri interactive.
(minim 1 punct din 4 posibile la examen)
Elaborarea de rapoarte de intervenție și analiză de consiliere psihologică
(minim 3 puncte din 6 posibile la portofoliu)
Data completării
08.03.2018
Data avizării in departament
28.09.2018

Titular de curs
Conf. dr. Ovidiu GAVRILOVICI

Titular de seminar
Dr. Marian Panainte

Director de departament
Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

1.2 Facultatea

Facultatea de de Psihologie și Științe ale Edcației

1.3 Departamentul

Psihologie

1.4 Domeniul de studii

Psihologie
Masterat

1.5 Ciclul de studii

1.6 Programul de studii / Calificarea

Psihologie clinica şi psihoterapie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. dr. Stan Aurel

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lector univ, dr. Adrian Labăr

2.4 An de studiu

I

I

2.5 Semestru

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

2.6 Tip de evaluare

EVP

2.7 Regimul discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3

3.2 din care curs

1

3.3. seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

3.5. din care: curs

14

3.6. seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

18

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

40

Tutoriat

12

Examinări

8

Alte activităţi...................................

3.7 Total ore studiu individual

108

3.8 Total ore pe semestru

150

3.9 Număr de credite

6

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum

Statistică

4.2 De competenţe

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

Videoproiector, laptop

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Videoproeictor, laptop, materiale xeroxate, manuale de test

6. Competenţe specifice acumulate

C1 Analiza nevoi; Definire scop
C 1.1.Descrierea conceptelor, modelelor, teoriilor, proceselor cât si a normelor relevante pentru cerinţele si
nevoile organizaţionale.;
C 1.3.Identificarea nevoilor organizaţionale şi compatibilizarea aşteptărilor beneficiarului cu posibilităţile
obiective specifice intervenţiei psihologice.
C2 Evaluare și diagnoză

Competenţe profesionale

C 2.1.Prezentarea tehnicilor, metodelor şi principiilor de evaluare psihologică şi diagnostic organizaţional.;
C 2.3.Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare psihologică şi diagnostic organizaţional, funcție t de
specificul contextuall şi de obiectivele stabilite.;
C 2.4.Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării psihologice şi a diagnozei organizaţionale în scopul
optimizării activităţii organizaţionale.
C3. Proiectare intervenție; Dezvoltare instrumente
C 3.3. Elaborarea planului de intervenţie adaptat specificului organizaţional.
C 4 Intervenţie
C 4.1.Descrierea cadrului teoretic relevant pentru implementarea si gestiunea intervenţiilor în context
organizaţional.
C 4.2. Argumentarea modalităţii specifice de implementare a strategiilor de intervenție organizaţională.

Competenţe
transversale

C 4.3. Aplicarea în contexte specifice a metodelor, tehnicilor și procedurilor de intervenție organizaţională.

CT1 Management al activităților profesionale în condiţii de autonomie şi de
independenţă profesională
CT3 Respectarea standardelor etice şi deontologice ale profesiei de psiholog
specifice domeniului

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general

•

Folosirea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor şi
principalelor metode de analiză complexe aplicate în domeniul psihologiei, în
special, şi ştiinţelor socioumane, în general;

•

Cunoaşterea avantajelor, limitelor şi specificului folosirii de proceduri
complexe de analiză cantitativă;

•

Explicarea şi interpretarea rezultatelor unor analize complexe;

•

Rezolvarea unei situaţii-problemă, bine definită, de complexitate. avansată,
din domeniul analizelor complexe..

7.2. Obiectivele
specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, masteranzii vor fi capabili pentru următoarele activită ți specializate:

•
•
•
•
•

Să aplice tehnicile cele mai frecvente tehnici de analiză multivariată
Să argumenteze oportunitatea folosirii analizelor multivariate pentru problematica specifică a
unui studiu
Să analizeze utilizarea corectă a terminologiei de specialitate ale diferitelor metode de
analiză multivariată
Să aprecieze corect limitele de utilizare a unor metode de analiză multivariată
Să completeze analiza cantitativă cu explicația psihologică

8. Conţinut
Observaţii
8.1

Curs

Metode de predare

1.

Prezentarea specificului analizelor multivariate

2.

Prezentarea analizei factoriale
și terminolog
acesteia

3.

Tipuri de analize factoriale(I)

4.

Tipuri de analze factoriale. (II)

5.

Utilizarea corectă și incorectă a analizei factoriale.
Reificarea factorilor

6.

ia

(ore şi referinţe
bibliografice)

Expunere

2

Expunere. Demonstraţie

2

Expunere. Demonstrație

2
2

Expunere. Prezentare de scheme
vioproiectate

2

Specificul și utlitatea regresiei simple și multiple în
cercetarea psihologică

Expunere.Convorbire euristică.
Studiu de caz.

2

7.

Tipuri de regresie multiplă

Expunere. Demonstraţie

2

8.

Regresia logistică. Specificul utilizării

Expunere. Convorbire euristică.

2

Analiza de
psihologie.

9.

varian
ță. Specificul

aplicării

în

Tipuri de analiză de varianță
10.

Expunere. Explicaţiue Discuţie
euristică.

2

Expunere Demonstraţie

2

11.

Analizele post-hoc în analiza de varianță

Explicaţie. Convorbire euristică

2

12.

Analizele de contrast în aplicarea analizei de
varianță.

Expunere. Deonstraţie.

2

13.

Analiza de Cluster

Expunere. Demonstraţie

2

14.

Compatibilitatea diferitelor tipuri de analiză
multivariată.

Expun ere. Convorbire euristică

2

Bibliografie
Referinţe principale:

•
•
•
•
•

Popa, Marian(2010). Statistici multivariate aplicate în psihologie, Polirom, Iaşi.
Sava, Florin, Analiza datelor în cercetarea psihologică, Editura ASCR, Timişoara,
2004.
Stan, A. Tratat de metodologie a cercetării în psihologie, Editura Universității”Alexandru Ioan Cuza”, Iași,
2017
Clocotici, Valentin(2007) Introducere în statistica multivariată
Dick, P.,Tournois, Jocelyne, Flieler, A., Kop, Jean-Luc, La Psychométrie, Presses
Universitaires de France, Paris, 1994;

Referinţe suplimentare:

•
•
•
•
•
•
8.2

Collins, Linda M., Sayer, G.(2002) New Method for the Analysis of
Change(edited by), American Psychological Association, Washington D.C.
Culic, Irina(2004) Metode avansate în cercetarea social. Analiza multivariată de
interdependenţă, Polirom, Iaşi,
Grimm, Laurence P., Yarnold,Paul R.(Edited by) Reading and understanding
more multivariate Statistics, American Psychological Association, Washington
D.C. 2004;
Horst P., Eine Übersicht über die Gründzüge der Methoden der multivariaten
Analyse, în Cattell, Raymond (Hg.) “Handbuch der multivariaten experimentellen
Psychologie”;
Thomson, Bruce, Exploratory and Confirmatory Factor Analysis, American
Psychological Association, Washington D.C. 2005..
Clocotici, Valenti, Stan, Aurel, Statistică aplicată în psihologie, Editura Polirom, Iași, 2000
Observaţii
Seminar / Laborator

Metode de predare

(ore şi referinţe
bibliografice)

.Prezentarea principalelor tipuri de analiză
multivariată existente în programul SPSS

1.

2.

3.

Explicaţie. Covorbire euristică

2

Prezentarea schemei de derulare.a analizei
factoriale. Se va insista pe analiza în componente
principale. Exemple de aplicare în psihologie

Explicaţie,problematizare.
conversaţie euristică

2

Prezentarea schemei de derulare în SPSS a
analizelor de regresie multiplă. Semnifica
ția
coeficienților de regresie multiplă. Exemple

Explicaţie, problematizare,
conversaţie euristică

2

Explicaţie, problematizare,
conversaţie euristică, Demonstraţie

2

Schema de derulare a regresiei logistice. Specificul
regresiei logistice

4.

5.

Prezentare a schemei de derulare diferitellor tipuri
de analiză de varianță

Explicaţie, problematizare,
conversaţie euristică. Demonstraţie

2

6.

Prezentarea și demontrații pentru analizele posthoc și de contrast

Problematizare. Demonstrație

2

7.

Analiza de cluster. Demonstrație și exemplificare

Explicaţie, problematizare,
conversaţie euristică

2

Bibliografie
Referinţe principale:
•

•

•

Labăr, Vincenția Adrian, SPSS pentru Științele educației, Polirom, Iași, 2008

Sava, Florin, Analiza datelor în cercetarea psihologică, Editura ASCR, Timişoara,
2004.
Popa, Marian(2010). Statistici multivariate aplicate în psihologie, Polirom, Iaşi.

Referinţe suplimentare:

•
•
•

Clocotici, Valentin(2007) Introducere în statistica multivariată, Editura
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”
Culic, Irina(2004) Metode avansate în cercetarea social. Analiza multivariată de
interdependenţă, Polirom, Iaşi,
Stan, Aurel Tratat de metodologie a cercetării în psihologie

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

Competenţele vizate răspund standardeleor RNCIS privind calificarea de psiholog, dar au în vedere şi standardele
programelor de formare psihopedagogică,

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Corectitudine însuşirii noţiunilor
și tehnicilor de analiză
multivariatăi

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen scris

60%

Corectitudinea aplicării
tehnicilor de analiză multivariată
la diferite tipuri de studii
Test docimologic

10.5 Seminar/ Laborator

Capacitatea de a aplica
cunoştinţele teoretice însuşite
prin efectuarea de exerciţii

Participare activă la seminarii

40%

10.6 Standard minim de performanţă
Media 5, obţinută din media ponderată a notelor de la curs şi seminar. Daca nota la exameul scris nu este de cel puţin
5, studentul va repeta examenul. Absenţele la seminar sunt penalizate..

Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

2 mai 2018

Conf.univ.dr. Aurel Stan

Lector doctor Adrian Vincențiu
Labăr

Data avizării in departament

Director de departament

28.09.2018

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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 clinica şi psihoterapie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

2.2 Titularul activităţilor de curs

CONF. DIACONU-GHERASIM RUXANDRA LOREDANA

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

CONF. DIACONU-GHERASIM RUXANDRA LOREDANA
2.7 Regimul discipinei
II 2.6 Tip de evaluare
E

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
20
10
15
20
8
10

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

83
125
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. evaluarea psihologică a deteriorării în funcţionarea emoţională, cognitivă sau socială a unui copil, adult şi a
unei familii
C2. stabilirea psihodiagnosticului clinic potrivit clasificării nosologice
C3. redactarea rapoartelor de evaluare psihologică

CT1. aplicarea codului etic şi a standardelor profesionale ce guvernează practica professională a psihologiei
CT2. dezvoltare profesională şi personală prin educaţie continuă pentru a ţine pasul cu evoluţia profesiei
CT3. comunicare şi funcţionare eficientă în echipă interdisciplinară

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
8.1

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

2h

3.

Variabile, Probleme de Cercetare și Ipoteze

expunere, exerciţii

2h

4.
5.

Clasificare metodelor de cercetare
cantitative - experimentale, nonexperimentale și descriptive
Design-uri experimentale şi cvasiexperimentale

expunere, exerciţii
Expunere, problematizare

2h

2h

6.

Design-uri și metode non-experimentale

Expunere, rezolvări de probleme

7.

Validitatea Interna. Metode generale de
control ale efectelor variabilelor parazite

expunere, problematizare

8.

Validitate Externa. Validitate de construct si
Statistica

Expunere, rezolvări de probleme

9.

Eșantionare

expunere, problematizare

10.

Tehnici de colectare a datelor. Fidelitate si
validitatea măsurătorilor.

expunere, problematizare

11.

Probleme etice în realizarea cercetărilor

expunere, exerciţii

12.

Analiza si interpretarea datelor. Alegerea
metodele statistice adecvate metodei de
cercetare.

expunere, problematizare

13.

Redactarea raportului de cercetare

14.

Recapitulare

2h
2h
2h
2h

2h
2h
2h

2h
rezolvări de probleme, exerciții

2h

Bibliografie
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
Referinţe suplimentare:
..
Observaţii
(ore şi referinţe
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare
bibliografice)
Variabile, Probleme de Cercetare si Ipoteze.
2h
Problematizare, Implicare
1.
Aplicatii
frontală, individuală și pe grupe
2.

Clasificare metodelor de cercetare
cantitative. Aplicatii

Problematizare, exerciţii

3.

Validitatea. Metode generale de control ale
efectelor variabilelor parazite

Problematizare, dezbatere

4.
5.
6.

2h

2h

Validitate statistica. Metode statistice pentru
analiza rezultatelor studiilor experimentale si
non-exprimentale
Esantionare. Aplicatii

Problematizare, dezbatere

2h

Problematizare, dezbatere

2h

Scrierea raportului de cercetare

Problematizare, dezbatere

2h

7.

Seminar aplicativ

Problematizare și auto-evaluare

2h

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

10.4 Curs

10.5 Seminar/ Laborator

10.1 Criterii de evaluare
1. acurateţea utilizării
conceptualizărilor specifice
disciplinei; 2. corectitudinea
transferului aplicativ al
cunoştinţelor; 3. Acuratețea și
precizia Interpretării rezultatelor
1. corectitudinea transferului
aplicativ al cunoştinţelor; 2.
Acuratețea și precizia
Interpretării rezultatelor. 3
Participarea activă la activitățile
de seminar

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

test docimologic scris

50%

50% nota obținută la
examenul parțial + 50%
activitate seminar

50%

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

Data completării
18 03 2018

Data avizării in departament
28.09.2018

Titular de curs
Conf. dr. Loredana R. Diaconu-Gherasim

Titular de seminar
Conf. dr. Loredana R. DiaconuGherasim

Director de departament
Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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

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

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

Evaluare şi terapie ocupationala la persoane cu nevoi speciale
Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ
Lect. dr. Oana Dănilă
1 2.6 Tip de evaluare
E
2.7Regimul discipinei
OB

* OB – Obligatoriu / OP–Opţional

3. Timpul total estimat(ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
3
2
din care:3.2curs
3.3.seminar/laborator
3.4Total ore din planul de învăţământ
42 din care:3.5. curs
28
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...................................

1
14
ore
34
40
24
6
4
-

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

108
150
6

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

-

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

Sală de curs dotată cu echipamente de videoproiectie

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Materiale, mijloace, instrumente de lucrudisponibileîn format tipărit, electronic,
audio-video pentruexemplificarisidemonstraţii

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale

•
•
•
•
•

Competenţe
transversale

•
•
•
•
•
•

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);
Redactează rapoarte de evaluare psihologica;
Realizează relația terapeutică și controlul fluctuațiilor relaționale, restaurarea alianțelor terapeutice după momente
de criză ; Analizează nevoile beneficiarilor și stabilește scopurile intervenției psihologie;
Elaborează strategii de consiliere, terapie şi intervenţie psihologică, prevenție primară, secundară, terţiară;
Indentifică și diferențiază critic literatura de specialitate pentru documentarea adecvată a practicii psihologiei
clinice fundamentată pe evidențe științifice ;
Participă la elaborarea de studii şi rapoarte de cercetare.
CT1. Îndeplinirea responsabilităţilor profesionale conform principiilor deontologice specifice profesiei de psiholog
CT2. Gestionarea procesului de auto-dezvoltare personală şi profesională continuă pornind de la analiza reflexivă
a propriei activităţi profesionale.
CT3. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
CT4. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi independenţă profesională.
CT5. Abilităţi superioare de cercetare independentă

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei(din grila competenţelor specifice acumulate)
Dobândireaunorcunoştinţeşiabilităţi de bază cu privire la evaluareașimodalitatile de abordare ale terapiiloreducationalein
activitatile cu diverse categorii de copii cu cerintespeciale.

După ce vor studia aceasta disciplina, cursanţii vor putea să:
• efectueze activități de evaluare psihopedagogică pentru principalelel categorii de persoane cu nevoi speciale;
• opereze cu principalele concepte specifice terapiilor educationale;
• identifice modalităţi de acţiune pentru elaborarea şi aplicarea de activităţi recuperatorii specifice fiecărui tip de
terapie educaţională;
• elaboreze diferite scenarii ale activităţilor educativ-recuperatorii pentru diferite tipuri de copii cu cerinţe speciale,
pornind de la cunoaşterea trăsăturilor dominante ale fiecărui tip de copil în parte.

8. Conţinut
Curs

Metode de predare

Observaţii

1.

Aspecte privind evaluarea complexă si evaluarea
în context educational pentru elevii cu cerinte
speciale.

Prelegere interactiva

Prezentare ppt.

2.

Psihodiagnoza la varstele mici

Prelegere interactiva
Studii de caz

8.1

3.
4.

Evaluare si interventie timpurie la copii cu cerinte
speciale,
Modalitaţi de intervenţie in cazul asistenţei
psihopedagogice a persoanelor cu cerinţe
speciale

Prelegere interactiva
Prelegere interactiva
Studii de caz

(ore şi referinţe bibliografice)

Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
electronic.
Prezentare ppt.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
video.

5.

6.
7.

Terapiile educaţionale - cadrul teoretic şi
delimitări conceptuale; forme de integrare a
activităţilor educativ-recuperatorii în programul de
intervenţie individualizat al copilului cu cerinţe
speciale.
Modelesiforme de organizare a activitatilor
deterapiicompensatoriisirecuperatorii;
perspectivagenerala;
Modelesiforme de organizare a activitatilor de
stimuarecognitivă;

Expunerea
Problematizarea
Prelegere interactiva
Studii de caz
Prelegere interactiva

8.

Modelesiforme de organizare a activitatilor de
terapieocupaţională;

Prelegere interactiva
Studii de caz

9.

Modelesiforme de organizare a activitatilor
deterapiepsihomotricăşiabilităţimanuale;

Prelegere interactiva
Studii de caz

10.

Modelesiforme de organizare a activitatilor de
ludoterapie simeloterapie;

Prelegere interactiva
Studii de caz

11.

Modelesiforme de organizare a activitatilor
deterapie de expresiegraficăşiplastică;

Prelegere interactiva
Studii de caz

12.

Modelesiforme de organizare a activitatilor
deformarea autonomieipersonaleşisociale;

Prelegere interactiva
Studii de caz

13.

Modelesiforme de organizare a activitatilor
deterapie cu ajutorulanimalelor;

Prelegere interactiva
Studii de caz

14.

Strategii psihopedagogice de optimizare a
învăţării copiii cu cerinţe educative speciale

Prelegere interactiva
Studii de caz

Prezentare ppt.
Analiza documentelor
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
video.
Prezentare ppt.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
video.
Prezentare ppt.
Exemplificari pe suport
video.

Bibliografie
Referinţe principale:
Ghergut, A.(2011), Evaluare si interventiepsihoeducationala. Terapiieducationale, recuperatorii si compensatorii, EdituraPolirom,
Iasi,;
Gherguţ, A. (2013, 2007, 2005), Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi;
Ghergut, A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polirom,
Iaşi;
Jeffree, D., McConkey, R., Hewson, S. (1993). Teaching The Handicapped Child, Redwood Press Limited.
Moţet, D., (2001). Psihopedagogiarecuperariihandicapurilorneuromotorii, EdituraFundatieiHumanitas, Bucuresti;
Muşu, I., Taflan, A. (1997). Terapiaeducaţionalăintegrată, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti;
Păunescu, C. (1999). Terapiaeducaţională a persoanelor cu disfuncţiiintelective, Editura ALL, Bucureşti.
Referinţe suplimentare:
Daunt, P. (1993). Education for children and youngsters with special needs in Western Europe, Cambridge
Hall D.M., Hill, P.D. (1996). The child with a disability, Blackwell Science, UK
McNamara, S., Moreton, G., (1997), Understanding Differentiation. A teachers guide, David Fulton, London
Ainscow, M., (1991), Effective Schools for All, David Fulton, London
8.2
1.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Documentenaţionale de referinţă care
reglementeazăevaluareapersoanelor/copiilor cu
CES

Studiul si analiza documentelor

Observaţii

(ore şi referinţe bibliografice)

Legislatie interna,
metodologii, etc.

2.

Psihodiagnozasiinterventiatimpurie la copii
cu deficientemintale

3.

Psihodiagnozasiinterventiatimpurie la copii cu
deficientesenzoriale

4.

Psihodiagnozasiinterventiatimpurie la copii cu
tulburari de dezvoltare

5.

Psihodiagnozasiinterventiatimpurie la copii cu
tulburari de psihomotricitate.

6.

Elaborareaproiectelor de terapieeducationala;
componente, continuturi.

7.

Prezentarea portofoliilor finale

Dezbaterea
Problematizarea
Exercitiul
Dezbaterea
Problematizarea
Exercitiul
Dezbaterea
Problematizarea
Exercitiul
Dezbaterea
Problematizarea
Exercitiul
Exercitiul
Problematizarea
Dezbaterea pe marginea proiectelor
prezentate

Bibliografie
Ghergut, A.(2011), Evaluare si interventiepsihoeducationala. Terapiieducationale, recuperatorii si compensatorii, EdituraPolirom,
Iasi,;
Gherguţ, A. (2013, 2007, 2005), Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi;
Arcan, P., Ciumăgeanu, D., Copilul deficient mintal, Ed. Facla, Timişoara, 1980.
Psihopedagogie specială. Deficienţe senzoriale, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997.
Mititiuc, Iolanda, Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj, Ed. Ankarom, Iaşi, 1996.
Muşu, I., Taflan, A. (1997). Terapiaeducaţionalăintegrată, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti;
Păunescu, C. (1999). Terapiaeducaţională a persoanelor cu disfuncţiiintelective, Editura ALL, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Continuturile disciplinei au fost selectate in acord cu programele actuale ale disciplinelor din invatamantul
special si in acord cu tendintele intalnite in abordarea programelor de terapie si recuperare, in vederea
incluziunii scolare si sociale a persoanelor cu cerinte speciale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Gradul de intelegere si transfer in
practica a terminologiei de baza.
10.4Curs
Capacitatea de a sintetiza
continuturile si informatiile
specifice disciplinei
Gradul de implicare activa in
activitatile de seminar.
10.5 Seminar/Laborator
Calitatea aplicatiilor si sustinerea
proiectelor
10.6Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen scris

70%

Evaluare pe parcurs.
Proiect individual

30%

Operarea cu conceptele de baza specifice evaluarii si terapiilor educationale, recuperatorii si compensatorii.
Elaborarea de proiecte de activitate cu teme din terapiile educationale cunoscute.

Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

20.09.2018

Prof. dr. Alois GHERGUT

Lect. dr. Oana Dănilă

Data avizăriiin departament
28.09.2018

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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
1
2.5 Semestru

Evaluare psihologică: metode psihometrice
conf. dr. Andrei Holman
conf. dr. Andrei Holman
2 2.6 Tip de evaluare
EVP 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
31
20
20
10
2
0

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

83
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 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.
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
profesională.
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 finalizarea 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
verificare 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
10.05.2018

Titular de curs
conf. dr. Andrei Holman

Data avizării in departament
28.09.2018

Titular de seminar
conf. dr. Andrei Holman

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

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 și Științe ale Educației
Psihologie
Psihologie
Master
Psihologie clinică și 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 Semestru

Stagiul clinic
Lect. Dr. Irina Crumpei-Tanasă
Lect. Dr. Irina Crumpei-Tanasă
1 2.6 Tip de evaluare
EVP

2.7 Regimul discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
6
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
30
16
30
8
8
2

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

94
150
6

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum

4.2 De competenţe

56

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

4

-

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

- Sală suficientă pentru o grupă de studenți, tablă, videoproiector,
laptop

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 ;

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.

7.2. 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
1.

2.

3.

Laborator
Planificarea stagiilor clinice

Organizarea stagiilor clinice

Metode clinice adaptate locului de
stagiu identificat

Metode de predare
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor
Expunerea, argumentare,
dezbatere, sinteza
cunoștințelor

Observaţii

(ore şi referinţe bibliografice)

4

4

4

4.

Elaborarea “Planului de stagiu”
(obiective și activități propuse)

5.

Activitate la locul de stagiu/Întâlnire de
supervizare și intervizare

6.

Activitate la locul de stagiu/Întâlnire de
supervizare și intervizare

7.

Activitate la locul de stagiu/Întâlnire de
supervizare și intervizare

8.

Activitate la locul de stagiu/Întâlnire de
supervizare și intervizare

9.

Activitate la locul de stagiu/Întâlnire de
supervizare și intervizare

10.

Activitate la locul de stagiu/Întâlnire de
supervizare și intervizare

11.

Activitate la locul de stagiu/Întâlnire de
supervizare și intervizare

12.

Activitate la locul de stagiu/Întâlnire de
supervizare și intervizare

13.

Prezentarea rapoartelor finale și analiza
activității la locul de stagiu

14.

Prezentarea rapoartelor finale și analiza
activității la locul 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

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

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 28 de
ore de stagiu clinic
10.5 Seminar/ Laborator
Prezentarea activității
desfășurate într-un raport de
stagiu
10.6 Standard minim de performanţă

-

Realizarea a minim 28 de ore de stagiu clinic
Prezentarea activității desfășurate într-un raport de stagiu

Data completării

Titular de curs

9.05.2018
Data avizării in departament
28.09.2018

Titular de seminar
Lect. Dr. Irina Crumpei-Tanasă

Director de departament

Conf.univ. dr. Mihai Curelaru

