FIŞA DISCIPLINEI
Psihologie judiciară
An universitar 2018-2019
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

Universitatea din Piteşti
Ştiinţele Educației, Științe Sociale și Psihologie
Psihologie, Ştiinţe ale comunicării şi Asistenţă socială
Psihologie
Licenţă
Psihologie / Psiholog

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de laborator
2.4 Anul de studii

III 2.5 Semestrul

Psihologie judiciară
Lect.dr. Bădulescu Andreea
Lect.dr. Bădulescu Andreea
I
2.6 Tipul de evaluare E
(5)

2.7

Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
1
3.3
seminar/laborator
28
3.4 Total ore din planul de inv.
3.5
din care curs
14
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
47
3.8
Total ore pe semestru
75
3.9
Număr de credite
3

4.1
4.2

5.1
5.2

Competenţe
profesionale

1
14
ore
24
7
12
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
De competenţe
Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6.

Competenţe
transversale

A

Competenţe specifice vizate





C1.Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
C6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei



CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în
exercitarea profesiei
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere
ierarhice

7. Obiectivele disciplinei
Familiarizarea studenţilor cu domeniul psihologiei judiciare, cu conceptele ei fundamentale, cu
7.1 Obiectivul
general al
principalele teorii explicative ale domeniului. Cunoaşterea principalelor aplicaţii ale psihologiei în
disciplinei
sfera judiciarului.
Obiective cognitive:
7.2 Obiectivele
 studenţii să cunoască principalele modele explicative ale actului infracţional
specifice
 studenţii să cunoască metodologia testării la poligraf
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 studenţii să cunoască metodologia ascultării persoanelor în diferite calităţi procesuale
(inculpat, martor etc.)
 studenţii să cunoască principalele aspecte legate de activitatea sistemului penitenciar din
România
 studenţii să cunoască principalele aspecte legate de activitatea sistemului de probaţiune din
România
Obiective procedurale:
 studenţii să identifice motivaţiileinfracţionale de bază
 studenţii să evalueze riscul victimal al unui individ
Obiective atitudinale:
 studenții să își formeze o atitudine responsabilă față de intervenția psihologică pentru
persoanele care au săvârșit infracțiuni
8.

Conţinuturi

8.1. Curs
1
2
3
4
5

Psihologia judiciară: noţiuni introductive (obiect de studiu, relaţia
cu alte discipline, metode de studiu, noţiuni fundamentale etc.)
Psihologia infractorului. Etiologia crimei
Martorul şi mărturia judiciară
Interogatoriul judiciar din perspectivă psihologică. Detecţia
comportamentelor simulate prin tehnica poligraf
Noţiuni de psihologie penitenciară. Reeducarea deţinuţilor

Număr
de ore
2
2
2
2
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
interactivă,
dezbatere,
problematiz
are

Studii de caz

Justiţie restaurativă.Probaţiunea şi măsurile neprivative de
2
libertate
Elemente de victimologie. Factorii de risc victimogeni, tipuri de
2
7
victime. Intervenţie şi prevenţie în sfera victimizării
Bibliografie:
1. Butoi, T, Butoi, I.T., 2003, Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică. Bucureşti: Editura Phobos
2. Buda, O., 2006, Iresponsabilitatea. Aspecte medico-legale psihiatrice cu aplicaţii în dreptul penal, civil şi al
familiei. Bucureşti: Editura Ştiinţelor Medicale
3. Mitrofan, N., Zdrenghea, V. & Butoi, T. (1994). Psihologie judiciară. Bucureşti: Casa de Editură şi Presă Şansa
4. Stancu, E., 1997, Criminalistica, Editura Actami, Bucureşti
5. Vasile, A., 2010, Psihologia delincvenţei juvenile. Bucureşti: Editura Universul Juridic
6. Vasile, A., 2011,Noi direcţii în psihologia penitenciară: Adaptare corecţională şi clasificare corecţională. Bucureşti:
Editura Universul Juridic
7. Vasile, A., 2013,Adaptarea penitenciară a minorilor - un studiu psihologic. Bucureşti: Editura Prouniversitaria
8. Vasile, A., Psihologie judiciară – note de curs
Număr
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator / Teme de casă
de ore
predare
Resurse folosite
Concepte fundamentale în psihologia judiciară: devianţă,
2
1
delincvenţă, etc. Relaţia psihologiei judiciare cu alte discipline –
criminologia, criminalistica
Factorii de risc pentru delincvenţă. Motivaţia actului infracţional.
2
2
Lucrul în
Analiza cognitivă a actului infracţional
grup
Pentru fiecare
Tulburare mentală, discernământ, responsabilitate penală.
2
Dezbaterea
seminar studenţii au
3
Expertiza medico-legală psihiatrică pentru stabilirea
Intervenţii
de citit suportul de
discernământului
directe
curs, precum şi
Formarea mărturiei judiciare. Factori distorsionanţi ai mărturiei
2
4
Clarificarea
materiale
judiciare
conceptuală bibliografice
Interogatoriul judiciar. Strategii de interogare. Testarea la poligraf: 2
Studiul de
recomandate.
5
metodologie, concluzii ce se pot formula, domenii de utilizare
caz
Sistemul penitenciar în România. Atribuţiile personalului socio2
6
educativ. Probaţiunea în România
Noţiuni fundamentale de victimologie. Efectele victimizării.
2
7
Prevenirea victimizării. Protecţia victimelor infracţiunilor
Bibliografie:
1. Bogdan, T., 1973, Probleme de psihologie judiciară, Editura Ştiinţifică, Bucureşti
2. Buda, O., 2006, Iresponsabilitatea. Aspecte medico-legale psihiatrice cu aplicaţii în dreptul penal, civil şi al familiei.
Bucureşti: Editura Ştiinţelor Medicale.
3. Buş,I. &David, D., 2003, Psihologie judiciară: Poligraf şi hipnoză, Editura Tritonic, Bucureşti
4. Cioclei, V., 1996, Criminologie etiologiocă: Principalele teorii, Editura Actami, Bucureşti
5. Florian, G., 1996, Psihologie penitenciară: Studii şi cercetări, Oscar Print, Bucureşti
6. Oancea, I., 1998, Probleme de criminologie, Editura All Beck, Bucureşti
7. Răulea, C., 2003, Psihologie judiciară: Note de curs, Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu, Sibiu
8. Tănăsescu, I., 2003, Criminologie. Agresologie. Victimologie. Detentologie.Editura All Beck, Bucureşti
9. Vasile, A., 2010,Psihologia delincvenţei juvenile. Bucureşti: Editura Universul Juridic.
6
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10. Vasile, A., Psihologie judiciară – note de curs
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Din întâlnirile cu angajații din sistemul penitenciar și de probațiune pot afirma că disciplinaPsihologie judiciarăare
un conținut aflat în concordanţă atât cu aşteptările comunităţii epistemice, cât şi cu cerinţele angajatorilor din domeniul
judiciarului, pentru a facilita incluziunea pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.
Prin aplicaţiile realizate la laborator se urmăreşte formarea de abilităţi de lucru specifice, implicate în: detecţia
primară a persoanelor cu risc infractogen şi, respectiv, risc victimogen crescut; depistarea comportamentului simulat;
evaluarea veridicităţii mărturiei judiciare; asistenţa psihologică a persoanelor care au săvârşit fapte penale, a victimelor
infracţiunilor şi a familiilor acestora; alcătuirea profilului psihologic al infractorului; investigarea actelor infracţionale şi
audierea infractorilor.
Materia predată este actualizată şi ţine seama de particularităţile infracţionalităţii în România, precum şi de
specificul sistemului judiciar al ţării noastre. Disciplina are o aplicabilitate practică evidentă - competenţele formate au
potenţialul de a-i ajuta pe viitorii psihologi să dezvolte şi să implementeze programe de prevenţie şi recuperare a
delincvenţei.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
examen
40%

10.2 Metode de evaluare
Evaluare
scris

Dobândirea cunoştinţelor specifice domeniului

finală:

10.4 Curs
Evaluare parţială: examen
scris

Dobândirea cunoştinţelor specifice domeniului

10%

Participare activă la activităţile de laborator şi
30%
îndeplinirea sarcinilor prevăzute pentru fiecare
Verificare orală
laborator
Investigarea şi interpretarea unor situaţii
Proiect
20%
problematice în context judiciar
- comunicarea unor informații utilizând corect limbajul specific de specialitate
10.6 Standard minim de
- aplicarea achizițiilor în oferirea unor exemplificări și în susținerea unor argumentări
performanţă

10.5
Seminar/
Laborator /
Tema de
casă

Data completării,
Titular de curs,
09.2018
Lect.dr. Bădulescu Andreea
Data aprobării în Consiliul
Departamentului,

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

Titular de seminar / laborator,
Lect.dr. Bădulescu Andreea

Director de departamentDirector dedepartament,
(prestator)
(beneficiar)

Conf.univ.dr. Manuela Mihaela Ciucurel
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Conf.univ.dr. Manuela Mihaela Ciucurel

FIŞA DISCIPLINEI
Practică de specialitate: Psihologie aplicată în organizaţii
2018- 2019
1
2
3
4
5
6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Psihologie
Licenţă
Psihologie/Psiholog

I

Practică de specialitate: Psihologie aplicată în organizaţii
Lect.univ.dr. Maria Claudia Ionescu
2.6 Tipul de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
42
3.5
din care curs
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
8
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

S, A

3
42
ore
8
-

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Metodologia cercetării în psihologie, Introducere în psihologie socială
De curriculum
experimentală, Dinamica grupurilor, Psihologia muncii, Introducere în psihologie
organizațională
C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C2. Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare în psihologie
De competenţe
C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei

4.
4.1

4.2

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

Nu este cazul

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6.

Competenţe specifice acumulate
C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
C5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice

CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în
exercitarea profesiei
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere
ierarhice
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social.

7. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al

Deprinderea abilităţilor de a aplica teoriile şi modelele învăţate la situaţii concrete
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disciplinei

7.2 Obiectivele specifice



din domeniul psihologiei organizaţionale precum şi de a concepe modalităţi de
diagnoză şi intervenţie în organizaţii.
Să analizeze utilitatea şi implicatiile practice ale unor modele teoretice legate de
comunicare organizatională, conflicte organizaţionale, stres ocupaţional, stare de
bine în organizaţii şi performanţă
Să-si dezvolte unele abilităţi de analiză critică a informaţiilor de specialitate
Să aplice şi să exerseze unele metode de analiză şi intervenţie în organizaţii

Conţinuturi

8.

8.1. Laborator

Nr.ore

1
2
3
4
5
6

6
6
6
6
6
6
6

Diagnoza structurii formale
Diagnoza structurii informale
Diagnoza comunicării organizaționale
Diagnoza climatului și culturii organizaționale
Diagnoza conflictului organizațional
Diagnoza motivației pentru muncă, a satisfacției în muncă
Diagnoza stresului organizațional

7

Observaţii
Resurse folosite
Studiu de caz într-o
organizație, culegerea de
date privind procesele
organizaționale, raportarea
la modelele teoretice si
formularea de soluții de
optimizarea si de concluzii.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conținuturile și competenţele dobândite sunt concordante cu standardele de formare aferente programului de studiu și
aşteptările asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul programului, ceea ce se asigură prin discuţii cu
angajatorii, schimburi interuniversitare de bune practici etc.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Prezența în organizație

Seminar/
Laborator

Consemnarea prezenței

Activitatea desfășurată în organizație

Caiet de practică

Analiza, sinteza și transferul cunoștințelor
teoretice în realizarea unui studiu de caz
Standard minim de
performanţă
Data completării
___septembrie_____

Colocviu – Evaluare prin
proiect

Pondere din nota
finală
20%

50%

30%

Realizarea a minim 80% din prezenta, realizarea caietului de practică și promovarea
colocviului cu nota 5.
Titular de curs,
Titular de seminar / laborator,
Lector univ. dr. Ionescu Maria Claudia

Data aprobării în Consiliul departamentului,
___septembrie_____

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Ciucurel Manuela
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Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Ciucurel Manuela

FIŞA DISCIPLINEI

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4

Practică de specialitate: Psihologie aplicată în clinică
2018-2019
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Universitatea din Piteşti
Facultatea
Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Departamentul
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Domeniul de studii
Psihologie
Ciclul de studii
Licență
Programul de studii / Calificarea
Psihologie/Psiholog
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Practică de specialiate: Psihologie aplicată în clinică
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr Ionescu Maria Claudia
Anul de
Tipul de
Regimul
III 2.5 Semestrul I 2.6
C
2.7
S, A
studii
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână

3

3.2

din care curs

0

3.3

3.4 Total ore din planul de inv.

42

3.5

din care curs

0

3.6

seminar/laborat
or
seminar/laborat
or

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
8
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Număr de credite
2

3
42
ore
8
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Fundamentele psihologiei, Psihologia personalității, Psihologia
adolescentului, adultului și vârstnicului, Psihopatologia adultului și a
4.1 De curriculum
vârstnicului, Psihopatologia copilului și adolescentului,
Psihodiagnosticul inteligenței și aptitudinilor, Psihodiagnosticul
personalității
C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile
4.2 De competenţe
în psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a
5.2
seminarului/laboratorului
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Competen
ţe
transversa
le

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în
psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice

CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice
specifice în exercitarea profesiei
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe
diverse paliere ierarhice

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul
Familiarizarea studenţilor cu modalitățile de diagnostic și intervenție în
general al disciplinei tulburările psihice la copil, adolescent, adult și vârstnic
Familiarizarea studenților cu simptomele tulburărilor psihice
7.2 Obiectivele
Cunoaşterea modalităţilor de diagnosticare clinica a tulburărilor psihice
specifice
Formarea unor capacitaţi de diagnostic clinic al tulburărilor psihice
Formarea unor deprinderi de intervenţie psihoterapeutică primară
8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Etapele evaluării psihologice în clinică
Interviul clinic
Observația clinică
Descoperire
Anamneza
dirijată,
Protocol de evaluare clinică și prezentări de cazuri în:
Studii de
a. tulburările anxioase la adult
caz,
b. tulburările depresive la adult
Studii de caz,
metode
c. tulburările psihotice la adult
înregistrări video
interactive,
d. tulburările neurologice de dezvoltare la copil: ADHD,
conversația
tulburările din spectrul autist, tulburările de învățare,
euristică,
tulburările de comunicare
dezbatere
e. tulburările de control al impulsului și de conduită la copil
f. tulburările anxioase la copil
Raportul de evaluare clinică/psihodiagnostic clinic
Bibliografie.
American Psychiatric Association (2016). Manual de diagnostic şi clasificare statistică a
tulburărilor mentale (ediţia a cincea). DSM – 5. București: Callisto.
Cucu-Ciuhan, G. (2014). Managementul stresului. Aplicații ale psihoterapiei experiențiale
centrate pe emoții. București: SPER.
Cucu-Ciuhan, G. (2014). Psihopatologia copilului și adolescentului. în Mitrofan, I. (coord.). Copii
și adolescenți: probleme, tulburări, evaluare și intervenție psihoterapeutică (pp. 13-64). București:
SPER.
Cucu-Ciuhan G., Emotion focused therapy in posttraumatic stress disorder: a clinical case,
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Procedia Social and Behavioral Sciences, 205 ( 2015 ) pag. 13 – 17, ISSN: 1877-0428.
Cucu-Ciuhan G., Raised by a schizophrenic mother: application of emotion focused therapy in a
clinical case with mild depression, Procedia Social and Behavioral Sciences, 205 ( 2015 ) pag. 30
– 34.
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente. Iaşi: Polirom.
David, D. (2006). Metodologia cercetării clinice. Iaşi: Polirom.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conținuturile și competenţele dobândite sunt concordante cu standardele de formare aferente
programului de studiu și aşteptările asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul
programului, ceea ce se asigură prin discuţii cu angajatorii, schimburi interuniversitare de bune
practici etc.
10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
activitate
10.4 Curs Prezența în clinică
10.5
Seminar/
Laborator

10.2 Metode de evaluare
Consemnarea prezenței

Activitatea desfășurată în clinică

Caiet de practică

10.3 Pondere
din nota finală
20%
50%

Analiza, sinteza și transferul
cunoștințelor teoretice în
Colocviu – Evaluare prin
30%
realizarea unui studiu de caz
proiect
10.6
Realizarea a minim 80% din prezenta, realizarea caietului de practică și
Standard
promovarea colocviului cu nota 5.
minim de
performanţă

Data completării
___septembrie_____

Titular de curs,

Titular de seminar / laborator,
Lector univ. dr. Ionescu Maria Claudia

Data aprobării în Consiliul departamentului Director de departament,
Director de departament,
___septembrie_____
(prestator)
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Ciucurel Manuela
Conf. univ. dr. Ciucurel Manuela
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FIŞA DISCIPLINEI

1
2
3
4
5
6

2.1
2.2
2.3
2.4

Psihologie organizațională aplicată
2018-2019
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Universitatea din Piteşti
Științe ale Educației, Științe Sociale șiPsihologie
Facultatea
Departamentul
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Domeniul de studii
Psihologie
Ciclul de studii
Licență
Programul de studii/Calificarea
Psihologie/Psiholog
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de
III 2.5 Semestrul I
studii

Psihologie organizațională aplicată
Conf.univ.dr. Ciucurel Manuela
Lect.univ.dr. Ionescu Claudia
Tipul de
Regimul
2.6
Examen 2.7
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână

4

3.2

din care curs

2

3.3

3.4 Total ore din planul de inv.

56

3.5

din care curs

28

3.6

seminar/
laborator
seminar/
laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

S, O

2
28
ore
28
25
10
4
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Fundamentele psihologiei, Metodologia cercetării, Introducere în
4.1 De curriculum
psihologie organizațională, Psihologia Muncii
C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
4.2 De competenţe
C2 Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C4 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
5.1 De desfăşurare a cursului
înregistrate pe CD
De desfăşurare a
videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
5.2
seminarului/laboratorului
înregistrate pe CD
6. Competenţe specifice acumulate
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Competenţe
profesionale

C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C2 Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C3 Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
C4 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
C5 Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice

Competenţe
transversale

CT1_Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice
specifice în exercitarea profesiei
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse
paliere ierarhice
CT3 Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării
competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

7. Obiectivele disciplinei
- înţelegerea perspectivei organizaţionale şi a implicaţiilor acesteia în plan
7.1 Obiectivul
individual, al relaţiilor de muncă şi al performanţelor organizaţiei;
general al disciplinei
7.2 Obiectivele
specifice

- cunoaşterea structurilor formale şi informale ale unei organizaţii;
- cunoaşterea şi înţelegerea particularităţilor funcţionale ale organizaţiilor,
dar mai ales a consecinţelor acestora în plan individual, psihocomportamental.

8. Conţinuturi
Metode de
predare

8.1. Curs

Observaţii
Resurse folosite

Comunicarea organizaţională: definiţie, caracterizare.
Perturbări şi modalităţi de optimizare a comunicării
organizaţionale. Comunicarea ca autopoeză. Managementul
semnificaţiilor.
Cultura organizaţională. Diagnoza culturii organizaţionale.
Mijloace tehnice
Mecanismele construirii unei culturi organizaţionale.
(calculator, laptop,
Motivaţia pentru muncă în organizaţii. Concepţii elaborate
etc.) - prezentarea în
cu privire la motivaţia organizaţională.
PredarePower Point
Satisfacţia în muncă.
învățare
Resurse bibliografice
Conflictul organizaţional: cauze, diagnoză. Controlul
reflectivă
– studiul literaturii de
conflictului şi negocierea.
specialitate
Patologia organizaţională. Stresul organizaţional.
recomandate în
Epuizarea profesională (burn-out). dependenţa faţă de
bibliografie
muncă.
Abordarea cognitivă a organizaţiei: memoria, învăţarea
organizaţională şi adaptarea la schimbare.
Managementul diversităţii în organizaţii
Factori de risc în mediul organizaţional
Bibliografie:
Androniceanu, A. (1998), Managementul schimbărilor, Bucureşti: Ed. ALL.
Avram, E., Cooper, C. (2008). Tendinte actuale in Psihologia Organizational-Manageriala, Iasi:
Editura Polirom
Butler, R.(1991), Designing Organizations: a decision-making perspective, New York: Routledge.
Chirică, S. (1996), Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Cluj-Napoca:
Casa de Editură şi Consultanţă ”Studiul Organizării”.
Hofstede, G. (1996), Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti: Ed. Economică.
Neculau, A., Stoica-Constantin, A.(1998), Psihosociologia rezolvării conflictului, Iaşi: Polirom.
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Vlăsceanu, M.(1993), Psihosociologia organizaţiilor şi a conducerii, Bucureşti: Ed. Paideia.
Vlăsceanu, M. (2003), Organizaţii şi comportament organizaţional, Iaşi: Polirom.
Zlate, M. (1998), Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. I, 2,Iaşi; Polirom.
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala. Iaşi:
Editura Polirom.
Psihologia Resurselor Umane, (www.apio.ro/revista)
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
predare
Resurse folosite
Perturbări şi modalităţi de optimizare a comunicării
organizaţionale.
Mecanismele construirii unei culturi organizaţionale.
Motivaţia pentru muncă în organizaţii.
Controlul conflictului şi negocierea.
Studii de
Memoria şi învăţarea organizaţională.
caz,
Stresul organizaţional.
metode
Studii de caz,
Epuizarea profesională (burn-out). Dependenţa faţă de interactive,
înregistrări video
muncă.
conversația
Managementul diversităţii în organizaţii (diferenţele de gen
euristică,
şi vârstă).
dezbatere
Managementul diversităţii în organizaţii (diferenţele etnice,
religioase, de orientare sexuală etc.)
Factori de risc în mediul organizaţional (tipurile de
hărţuire).
Bibliografie
Androniceanu, A. (1998), Managementul schimbărilor, Bucureşti: Ed. ALL.
Avram, E., Cooper, C. (2008). Tendinte actuale in Psihologia Organizational-Manageriala, Iasi:
Editura Polirom
Butler, R.(1991), Designing Organizations: a decision-making perspective, New York: Routledge.
Chirică, S. (1996), Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Cluj-Napoca:
Casa de Editură şi Consultanţă ”Studiul Organizării”.
Hofstede, G. (1996), Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti: Ed. Economică.
Neculau, A., Stoica-Constantin, A.(1998), Psihosociologia rezolvării conflictului, Iaşi: Polirom.
Vlăsceanu, M.(1993), Psihosociologia organizaţiilor şi a conducerii, Bucureşti: Ed. Paideia.
Vlăsceanu, M. (2003), Organizaţii şi comportament organizaţional, Iaşi: Polirom.
Zlate, M. (1998), Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. I, 2, Iaşi; Polirom.
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala. Iaşi:
Editura Polirom.
Psihologia Resurselor Umane, (www.apio.ro/revista)
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Studenţii vor putea sa opereze cu conceptele psihologice din domeniul psihologiei organizaţionale
și să proiecteze un demers de cercetare aplicativă în domeniul organizaţional.
Capacitatea de a-și exercita profesia conform normelor deontologice, în special în activităţile de
cercetare.
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10. Evaluare
Tip
activitate
10.4 Curs
10.5
Seminar/
Laborator

10.2 Metode de
evaluare

10.1 Criterii de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

50% - Examen scris

Examen scris

50%

20% - Activitatea la seminar
30% - Referat

Observație și notare pe
parcurs
Referat

50%

10.6 Standard
minim de
performanţă

Minim nota 5 la fiecare criteriu de evaluare.

Data completării,
Titular de curs,
Conf. univ. dr. Ciucurel Manuela

Titular de seminar / laborator,
Lect.univ.dr. Ionescu Claudia

Data avizării în departament,
Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel

Director de departament,
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FIŞA DISCIPLINEI
Consiliere psiho-educațională și a carierei, 2018-2019
11. Date despre program
1.1
Instituţia de învăţământ superior
Universitatea din Piteşti
1.2
Facultatea
Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
1.3
Departamentul
Psihologie,Științe ale Comunicării și Asistență socială
1.4
Domeniul de studii
Psihologie
1.5
Ciclul de studii
Licență
1.6
Programul de studii / Calificarea
Psihologie/Psiholog
12. Date despre disciplină
Consiliere psiho-educațională și a carierei

2.1 Denumirea disciplinei
2.2
2.3
2.4
2.5

Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Codul disciplinei
Anul de studii
III 2.6 Semestrul

I

Conf.univ.dr. Ileana-Loredana Vitalia
Conf.univ.dr. Ileana-Loredana Vitalia
UP.09.S.5.O.3.4
2.7 Tipul de evaluare E
2.8 Regimul disciplinei

Obligatorie

13. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
69
125
3.8
Total ore pe semestru
5
3.9
Număr de credite

2
28
30
15
20
0
4
0

14. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1
De curriculum
4.2
De competenţe
15. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Dotarea sălii cu un videoproiector
-

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

16. Competenţe specifice acumulate
 C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
 C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
 C5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice
 C6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifica domeniului psihologiei





CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea
profesiei.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere
ierarhice.
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social.

17. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Cunoașterea principalelor concepte din domeniul consilierii vocaționale și a modalităților
disciplinei
de aplicare a acestora în procesul dezvoltării personale și profesionale a elevilor.
Familiarizarea studenților cu elementele de specific ale carierei moderne;
Cunoașterea principalelor teorii (clasice, moderne și postmoderne) importante pentru
7.2 Obiectivele specifice
abordarea și dezvoltarea carierei la elevi;
Cunoașterea factorilor implicați în procesul alegerii vocaționale la elevi;
Familiarizarea cu cele mai importante intervenții moderne în consiliereaeducațională și a
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carierei;
Familiarizarea cu procesul consilierii de carieră; cunoașterea și aplicarea metodelor și
tehnicilor moderne de evaluare și intervenție în procesul consilierii carierei la elevi.
18. Conţinuturi
Ore

8.1. Curs

1

2

3

4

5

6

7

Clasicși modern înabordareacarierei:
carieră (diferențieriteoreticeși practice)

Observaţii
Resurse folosite
Prezentare Power-Point
Reflecție pornind de la
conceptele cunoscute în
curs
Prezentare Power-Point

de

2

Abordăriclasice,
moderneșipostmoderneîndomeniulconsilieriieducaționale
și a carierei
Contextulalegeriișidezvoltăriicarierei.
Factori
care
influențeazădinamicaprocesuluidezvoltăriicarierei la elevi

4

Prelegere
Exemple

4

Prezentare Power-Point

Tipuri de intervențiimoderneînabordareașiexplorarea
carierei
Activitatea de consiliere:
aspectegeneraleșielementediferențiatoare;
aspecteeticeprivindexercitareaactivitatii de consiliere
educational si a carierei la noi in tara
Procesulconsilierii de carieră: etapeleprocesului de
consiliere vocațională

4

Prelegere
Exemple.
Studiu de
caz
Prelegere
Exemple
Prelegere
Dezbatere

Prezentare Power-Point
Dezbatere pornind de la
exemplele oferite

Metodecalitative
vocațională

6

Prelegere
Dezbatere
Studiu de
caz
Prelegere
Dezbatere
Exemple

de

conceptul

Metode de
predare
Prelegere.
Exercițiu de
reflecție

evaluareșiintervențieînconsilierea

2

6

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
Cunoaștereaintereselor
înalegereașidezvoltarea vocațională

implicate

4

Metode de
predare
Dezbatere

Prezentare Power-Point
Prezentare Power-Point
Dezbatere pornind de la
exemplele oferite

Prezentare Power-Point
Dezbatere pornind de la
exemplele oferite

Observaţii
Resurse folosite
Se stabileşte modul general
de desfăşurare, se prezintă
proiectul ce trebuie predat la
ultimul seminar.
Se prezintă exercițiul care
urmează a fi lucrat, studenții
lucrează individual apoi
rezultatele sunt prezentate
și discutate în grup.

1

Explorarea valorilor conectate cu alegerea vocațională

4

Dezbatere

Detalierearolurilor legate de dezvoltareavocațională –
diagramarolurilor

4

Joc de rol

Abordareainfluențeifamilieiînprocesuldezvoltării carierei

8

Dezbatere

Folosireametaforelorînconsiliereavocațională

8

Exercițiu de
conștientiza
reșireflecție

2

3

4

5
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Se prezintă exercițiul care
urmează a fi lucrat, studenții
lucrează individual apoi
rezultatele sunt prezentate
și discutate în grup
Se prezintă exercițiul care
urmează a fi lucrat, studenții
lucrează individual apoi
rezultatele sunt prezentate
și discutate în grup
Se prezintă exercițiul care
urmează a fi lucrat, studenții
lucrează individual apoi
rezultatele sunt prezentate
și discutate în grup
Se prezintă exercițiul care
urmează a fi lucrat, studenții
lucrează individual apoi
rezultatele sunt prezentate
și discutate în grup.

19. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Pornind de la cadrul teoretic oferit de o varietate de teorii şi modele centrate pe abordarea şi dezvoltarea carierei,
valorificând rezultatele unei multitudini de cercetări recente, realizate în sfera consilierii vocaționale și a
managementului carierei, tematica disciplinei de față abordează procesul consilierii de carieră, aşa cum se desfăşoară
acesta, în prezent. Caracteristic este accentul pus pe structurarea unui cadru holistic, unitar, suficient de cuprinzător,
care să permită abordarea individualizată a elevilor, cu poveştile lor de viaţă şi de carieră, şi care să încurajeze
dezvoltarea creativităţii, a explorării de sine, într-o multitudine de contexte, extinderea conştientizării de sine şi o
adaptabilitate optimă. Disciplina facilitează dezvoltarea abilităților de lucru în domeniul consilierii vocaționale. Se
susține cunoașterea și optimizarea personală necesare unei practici caracterizate prin eficiență și profesionalism..
20. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Folosirea adecvată a limbajului de specialitate,
cunoașterea și aplicarea particularizată a unor
metode și tehnici de consiliere educațională și a
carierei în abordarea unui studiu de caz.

Evaluare
scrisă

finală:

10.3 Pondere din nota
finală
50%

lucrare

Analiza produselor și intervențiilor studentului în
20%
Evaluare orală
activitățile de seminar
10.5
Cunoașterea detaliată a conceptelor specifice
Test de evaluare
10%
Seminar/
domeniului consilierii vocaționale
Laborator
Aplicarea conceptelor însușite în realizarea
Proiect final
20%
autobiografiei carierei
Îndeplinirea activităţilor de seminar absolut obligatorii.
10.6 Standard minim de Promovarea evaluării finale (obţinerea unui punctaj care să depăşească jumătate din
performanţă
punctajul alocat evaluării finale, respectiv 25%).
Folosirea adecvată a limbajului de specialitate.
Data completării
Titular de curs,
___septembrie_____conf.univ.dr. Ileana Vitalia
conf.univ.dr. Ileana Vitalia

Data aprobării în Consiliul departamentului,
___septembrie_____

Titular de seminar / laborator,

Director de departament,
conf.univ.dr. Manuela Ciucurel
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FIŞA DISCIPLINEI
Neuroștiințe cognitive și clinice, 2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

21. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

22. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul
1

Universitatea din Pitești
Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Psihologie
Licență
Psihologie
Neuroștiințe cognitive și clinice
lect. univ. dr. Alexandra Pârvan
lect. univ. dr. Alexandra Pârvan
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7

Regimul disciplinei

23. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
1
3.2
din care curs
1
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
14
3.5
din care curs
14
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
36
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

S/L/P
S/L/P

A

ore
14
20
2
-

4.2

24. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Cunoștințe acumulate la disciplinele: Neuropsihologie, Genetica comportamentului
De curriculum
uman, Psihopatologia adultului și vârstnicului
De competenţe
C1

5.1
5.2

25. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a laboratorului -

4.1

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

26. Competenţe specificevizate
 Cunoașterea conceptelor și teoriilor specifice domeniului (C1).


Utilizarea în comunicarea profesională a noțiunilor de specialitate dobândite (C1).



Utilizarea adecvată a cunoștințelor dobândite pentru explicarea și interpretarea unor fenomene,
procese, situații și cazuri specifice domeniului (C1).



Capacitatea de a folosi interdisciplinar noțiuni de neuropsihologie, neuroștiințe
psihopatologie pentru evaluarea proceselor mentale și a comportamentelor (C1).



Evaluarea, organizarea și utilizarea conceptelor dobândite potrivit contextelor specifice de
analiză (C3).



Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în contextul disciplinei(C3).




Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului (C6).
Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice practicării
profesiei (CT1).
Stimularea nevoii de formare continuă, în vederea acordării competențelor însușite la contextul
și cerințele societale în schimbare (CT3).
Utilizarea eficientă a tehnicilor de învățare și discernământul în selectarea lor pentru
dezvoltarea profesională continuă (CT3).




27. Obiectivele disciplinei
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și

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Dobândirea unor cunoștințe primare despre relația minte-creier, creier-comportament,
neuroetică și abordări clinice bazate pe neuroștiințe.
 Însușirea de cunoștințe despre corespondența între disfuncții congenitale, dobândite
sau degenerative și boli neuro-psihiatrice.
 Înțelegerea interacțiunii dintre factori biologici, neuropsihologici și sociali din mediul
curent de viață care conduc la tulburări de comportament sau de personalitate.
 Dobândirea unor noțiuni despre abordarea clinică în context etic a persoanelor cu
tulburări neuro-psihice.

28. Conţinuturi
Nr.
ore

Metode de predare

Începuturile disciplinei în secolul XIX: descoperirea legăturii dintre
leziunile cerebrale, rațiune și comportament.

2

Monism sau dualism: controversele pe tema creier-minte. Ce spun
neuroștiințele despre conștiință.
„Mintea electrică” – limitele categoriilor diagnostice în tratamentul
neuropatologiilor. Alternativa tratamentului centrat pe persoană cu
metolodologie preluate din filosofie și arte.

2

Prelegere
Conversație
Studiu de caz
Prelegere
Conversație

„Dez-suflețirea” pacienților neurologici: problema „persoanei”.
Instrumente clinice.

2

5
6

Bolile neurologice, procesele mentale și neuroetica.

2

Rețelele neuronale ale atașamentului și intervenții clinice cognitivcomportamentale.

2

7

8.1. Curs
1
2
34

4

Observaţii
Resurse
folosite
-

Prelegere
Conversație

-

Prelegere
Conversație
Studiu de caz
Prelegere
Conversație
Prelegere
Conversație
Studiu de caz

-

Bibliografie
1.Damasio, A., 2004, Eroarea lui Descartes. Emoțiile, rațiunea și creierul uman, București, Editura Humanitas.
nd
2. Graham, G., 2013, The Disordered Mind (2 ed.), London, Routledge.
3. Gray, J., 2004, Consciousness. Creeping up on the hard problem, Oxford University Press.
4. Pârvan, A., 2018, „The mind electric: challenges to clinical categories from a person-centred perspective and the
possibilities of metaphysics and art for clinician, patient and treatment”, Journal of Evaluation in Clinical
Practice, 24/5, 1065-1078.
5. Pârvan, A., 2017, „Changing internal representations of self and other: philosophical tools for the attachmentinformed psychotherapy with perpetrators and victims of violence”, Philosophy, Psychiatry, & Psychology,
24/3, 241-255.
6. Sacks, O., 2004, Omul care își confunda soția cu o pălărie, Bucureşti, Editura Humanitas.
29. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite la disciplină ajută absolvenţii să lucreze în medii de cercetare, universitare, clinice,
guvernamentale sau industriale.
30. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
seminar / laborator,
26 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Măsura în care obiectivele (general și
specifice) au fost atinse. Respectiv,
dobândirea cunoștințelor proprii
disciplinei.

Evaluare finală: Probă scrisă întrebări teoretice.
Evaluări periodice: Întrebări și
răspunsuri.

-

-

10.3 Pondere
din nota finală
60%
40%

-

Însușirea corectă a cel puțin unei noțiuni teoretice specifice disciplinei (de pildă: o teorie, un
concept, o idee emisă de un autor).
T

itular de curs,

Titular de

lect. univ. dr. Alexandra Pârvan

Data aprobării în Consiliul departamentului,
___septembrie_____

Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
conf.univ.dr. Manuela Ciucurel
conf.univ.dr. Manuela Ciucurel
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FIŞA DISCIPLINEI
Psihologia familiei
2018-2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

31. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

32. Date despredisciplină
Denumireadisciplinei
Titularulactivităţilor de curs
Titularulactivităţilor de laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Științe ale Educației,ŞtiinţeSocialeșiPsihologie
PsihologieșiȘtiințe ale Comunicării
ŞtiinţeSociale
Licenţă
Psihologie/psiholog

I

Psihologia familiei
Lect. univ. dr. Natalia Burtoiu
Lect. univ. dr. Natalia Burtoiu
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimuldisciplinei

33. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
1
3.2
din care curs
1
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
28
3.5
din care curs
14
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
58
3.8
Total ore pe semestru
75
3.9
Număr de credite
3

4.1
4.2

5.1
5.2

34. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Nu este cazul.
De competenţe
Nu este cazul.
35. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sală de curs cu videoproiector
De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

36. Competenţe specifice acumulate




C2. Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
C6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifica domeniului psihologiei

 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în
exercitarea profesiei
 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere
ierarhice
 CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social.
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A

1
14
24
10
10
4
2
8

37. Obiectivele disciplinei
Dobândirea cunoștintelor generale din domeniul specific al psihologiei relațiilor de cuplu și
familie. Înțelegerea sistemului familial și al funcționalității sale. Evolutia conceptului de
7.1 Obiectivul general al
familie din punct de vedere istorico-antropologic si cultural. Cunoasterea fenomenelor ce
disciplinei
stau la baza constituirii si destramarii cuplurilor-familiilor. Rolul factorilor sociali si politici in
cresterea calitatii vietii de familie.



7.2 Obiectivele specifice






Cunoaşterea şi înţelegerea asumpţiilor modelelor teoretice şi a conceptelor
majore din psihologia relatiilor de cuplu si familie
Cunoaşterea şi înţelegerea metodelor de cercetare din domeniul psihologiei
realtiilor de cuplu si familie
Analiza teoriilor majore ale psihologiei relatiilor de cuplu si familie din perspectiva
relevanţei şi contribuţiei lor în domeniul educaţiei
Explicarea şi interpretarea dificultăţilor apărute în context familial
Explicarea şi examinarea critică a metodelor de cercetare şi a rezultatelor
cercetărilor şi intervenţiilor realizate în context familial
Proiectarea unor demersuri aplicative având la bază modelele teoretice şi
cercetările din domeniul psihologiei relatiilor de cuplu si familie
Respectarea deontologiei profesionale în activitatea de practician şi cercetător în
domeniul psihologiei familiei

38. Conţinuturi
Nr.
ore
2

8.1. Curs

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Obiectul psihologiei familiei:Definirea termenilor cheie in
psihologia familiei.
2
Functiilefamiliei: clasificari ale functiilorfamilei.
2
Etape de constituire a cuplului, Factorideterminanti in
2
3
functionalitateacuplului: comunicare, intimitate, respect
Cuplul conjugal: Ciclurilevietii din perspectivapsihologiei familiei.
Prelegerea,
4
Rol si status in familie. Tipuri de rol si status in
2
Dezbaterea,
Laptop,
societateacontemporana
Explicaţia,
videoproiector
Problematizarea
Conflictulconjugal: Coordonateistoricealeconflictului in familie,
2
5
Cauzealeconflictuluiconjugalconsecinte. Violenta in familie
Divortul: Tipuri de divort, Efectele divortului asupra partenerilor,
2
6
Efectele divortului asupra descendentilor
Perspective teoretice in terapia familiei: Scurt istoric-Metode si
2
7
tehnici folosite in terapia familiei
Bibbliografie:
1. BURTOIU, N., ARSENE, A., ”Introducere în Psihologia Relațiilor de Cuplu și Familie”, Ed. SITECH, Craiova ,
2012
2. JUNG, G., Căsătoria ca relaţie psihologică, în vol. Puterea sufletului, Editura Anima, Bucureşti, 1994;
3. MIHĂILESCU, I., Politici sociale în domeniul populaţiei şi familiei, în Politici sociale. România în context
european, coord. Zamfir, E.; Zamfir, C., Editura Alternative, Bucureşti, 1995;
4. MITROFAN, I., Cuplul conjugal – armonie şi dizarmonie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1989;
5. MITROFAN, N.; MITROFAN, I., Familia de la A la Z, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991;
6. MITROFAN, I.; CIUPERCĂ, I., Psihologia relaţiilor dintre sexe, Editura Alternative, Bucureşti, 1997;
7. VOINEA, M., Psihologia familiei, T.U.B., 1996;
8. ZAMFIR, R., Relaţiile interpersonale şi stilurile de viaţă, în Stiluri de viaţă (coord. Zamfir, C.; Rebedeu, I.),
Editura Academiei, Bucureşti, 1989.
1

Nr.
ore

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1
2
3
4

Evolutia istorica a psihologiei familei. Familia in societatea
contemporana.
Tipuri de uniuni. Tipuri de indragostiti. Referat „PlatonRepublica”.
Etapele de constituire a cuplului: de la cuplul erotic la cuplul
conjugal conjugal.Tema:alcatuirea unui chestionar „Alegerea
partenerului ideal”- Elemente teoretice: Functiile familiei.
Prezentarea rezultatelor chestionarului. Referate P.Bruckner,
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2
2
2

2

Metode de predare
Exerciţiul,
Dezbaterea
Lucrul în grup
Exerciţiul,
Dezbaterea,
Brainstorming-ul,
Lucrul în grup
Exerciţiul,

Observaţii
Resursefolosite

Referate
individuale

Finkielkrauit „Noua dezordine amoroasa”. Tema de proeict –
parte teoretica si cercetare - 6 teme
Status si rol. Referate Jung,G „Casatoria ca relatie psihologica”
5
– vol „Puterea sufletului”
Familia in impas, divortialitatea si efectele sale asupra membrilor
6
familei. Referate Mitrofan I, Ciuperca, C „Introducere in
psihologia si spsihosexologia cuplului”.
7
Prezentarea proiectelor de cercetare. Recapitulare.
Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
2

Dezbaterea,
Chestionar,
Lucrul în echipe
Exerciţiul,
Dezbaterea

2

BURTOIU, N., ARSENE, A., ”Introducere în Psihologia Relațiilor de Cuplu și Familie”, Ed. SITECH, Craiova ,
2012
JUNG, G., Căsătoria ca relaţie psihologică, în vol. Puterea sufletului, Editura Anima, Bucureşti, 1994;
MIHĂILESCU, I., Politici sociale în domeniul populaţiei şi familiei, în Politici sociale. România în context
european, coord. Zamfir, E.; Zamfir, C., Editura Alternative, Bucureşti, 1995;
MITROFAN, I., Cuplul conjugal – armonie şi dizarmonie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1989;
MITROFAN, N.; MITROFAN, I., Familia de la A la Z, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991;
MITROFAN, I.; CIUPERCĂ, I., Psihologia relaţiilor dintre sexe, Editura Alternative, Bucureşti, 1997;
VOINEA, M., Psihologia familiei, T.U.B., 1996;

39. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
În cadrul disciplinei se urmăreşte însuşirea unor concepte şi teorii psihologice care să răspundă aşteptărilor
reprezentanţilor comunităţii epistemice şi dezvoltarea unor competenţe care să răspundă aşteptărilor reprezentanţilor
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul psihologiei.
40. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Dobândirea cunoştinţelor specifice domeniului
psihologiei relaţiilor de cuplu şi familie

Evaluare finală-examen
oral
Evaluare pe parcurs in
timpul activitatilor de
seminar

Activitate laborator: îndeplinirea activităţilor
prevăzute pentru fiecare laborator

Pondere din nota
finală
50%

30%

Seminar
Dobândirea competenţei de proiectare a unui
proiect de cercetare în domeniul psihologiei
Proiect
relaţiilor de cuplu şi familie-genograma
Standard minim de
Obţinerea a 50% din punctajul activităţii de seminar
performanţă
Obţinerea a 50% din punctajul evaluării finale
Data completării
Titular de curs
Lect. univ. dr. Natalia BurtoiuLect. univ. dr. Natalia Burtoiu

20%

Titular de seminar / laborator

Data aprobării în Consiliul departamentului,
Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Confunivdr Manuela Ciucurel
Conf univdr Manuela Ciucurel
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FIŞA DISCIPLINEI
2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

41. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

42. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

43. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3.4 Total ore din planul de inv.
Distribuţia fondului de timp

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Psihologie, Ştiinţe ale Comunicării și Asistență Socială
Psihologie
Licenţă
Psihologie / Psiholog

I

4
56

Introducere în psihoterapie
Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu
Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu
2.6 Tipul de evaluare E
2.7

3.2
3.5

din care curs
din care curs

2
28

Regimul disciplinei

SO

seminar/laborator
seminar/laborator

2
28
69
ore
25
20
12
0
11
1

3.3
3.6

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
69
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5

4.1
4.2

5.1
5.2

44. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Explicarea şi interpretarea mecanismelor psihice (C1.2.), utilizarea adecvată a
De competenţe
conceptelor specifice (C1.1.)
45. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotare a sălii de curs cu videoproiector
De desfăşurare a
Spaţiu adecvat care să permită adaptarea formaţiei de lucru la sarcină
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţ
e
profesional
e

46. Competenţe specifice acumulate
 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
 Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare în psihologie
 Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
 Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice,
 Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei
 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice,
 Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptăriicompetenţelor profesionale la
dinamica contextului social.

47. Obiectivele disciplinei
Este acela de a familiariza studenţii cu principalele caracteristici ale demersului
7.1 Obiectivul general al
psihoterapeutic, să-i ajute să înţeleagă eficienţa mai mare sau mai mică a unui demers
disciplinei
psihoterapeutic pornind de la demersul psihoterapeutic şi de la caracteristicile
problematicii psihologice a persoanei.
7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili să:
o Obiective cognitive:
Utilizeze adecvat în comunicarea profesională principalele teorii şi modele de
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bază în psihoterapie, să explice şi să interpreteze fenomenele psihologice
principale implicate în demersul psihoterapeutic;
Să realizeze o analiză comparativă a teoriilor specifice domeniului;
o Obiective procedurale:
Să interpreteze anumite situații concrete de asistență psihologică, să creioneze
în mare un demers psihoterapeutic, să evalueze adecvarea unui demers
psihoterapeutic într-o anumită situație,
Să analizeze calitatea unui plan de intervenţie psihoterapeutică.,
Să implementeze şi să monitorizeze eficienţa planului de intervenţie
psihoterapeutică,
Să realizeze analiza eficienţeişi a procesului unui demers psihoterapeutic,
Să iniţiezeşi să menţinărelaţia psihoterapeutică individual sau în grup, să o
nuanţeze în funcţie de caracteristicile persoanei sau grupului,
o Obiective atitudinale:
Să lucreze alături de psihologul clinician, psihiatru, medic şi asistent social în
beneficiul persoanei care necesită psihoterapie,
Să conștientizeze şi aleagă un domeniu în care să continue formare profesională
specifică.
48. Conţinuturi
8.1. Curs

ore

1

Noțiuni introductive. Formarea şi dreptul de
liberă practică

2

Caracterizarea demersului psihoterapeutic

3

Eficienţa demersului psihoterapeutic

4

Modelul factorilor comuni în psihoterapie

5

Măsurarea alianţei terapeutice

6

Empatia

7

Consideraţia (acceptarea) pozitivă
necondiţionată

2

8

Congruenţa

2

9

Transferul în relaţia psihoterapeutică

2

10

Mitul psihoterapeutic

Metode de predare

2
4
4
4
2
4

2

Prelegerea
Prelegerea, exemplificarea
Prelegerea, exemplificarea,
Studiul de caz
Prelegerea, exemplificarea,
Studiul de caz
Prelegerea, exemplificarea,
Studiul de caz
Prelegerea, exemplificarea,
exerciţiul
Prelegerea, exemplificarea,
exerciţiul
Prelegerea, exemplificarea,
exerciţiul
Prelegerea, exemplificarea,
Studiul de caz
Prelegerea, exemplificarea,
Studiul de caz

Observaţii
Resurse folosite
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point
Calculator, videoproiector,
prezentare Power-Point

Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bohart, A., Greenberg, L. (coord.) (2011). Empatia în psihoterapie. Bucureşti: Trei
Cottraux, J. (2003). Terapiile cognitive. Iaşi: Polirom
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente. Iaşi: Polirom
Egan, G. (1990), The skilled helper: a systematic approach to effective helping. Ediţia a patra. Pacific Groves:
Brooks/Cole Publications
Elliott, R., Watson, J.C., Goldman, R.N., Greenberg, L.S. (2004). Learning emotion-focused therapy: The
process-experiential approach to change. Washington: American Psychological Association
Geller, J.D., Norcross, J.C. (2008). Formarea pentru psihoterapie: perspective ale pacientului şi ale
clinicianului. Bucureşti: Trei
Goodheart, C., Kazdin, A.E., Sternberg, R.J. (2006). Evidence Based Psychotherapy. Where Practice and
Research Met. Washington: Amercan Psychological Association
Greenberg, L.S.; Watson, J.C.; Lietaer, G. (Ed.) (1998). Handbook of Experiential Psychotherapy. New York:
The Guilford Press
Gross, A.M.; Kay, J.; Rounsaville, B.; Tyron, W.W. (editori) (2002), Encyclopedia of Psychotherapy, Elsevier
Scince, U.S.A.
Holdevici, I. (1998), Elemente de psihoterapie. Bucureşti: All
Holdevici, I. (1999). Gândirea pozitivă. Bucureşti: Alltech
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală. Iaşi: Polirom
Holdevici, I., Neacşu, V. (2008). Sisteme de psihoterapie şi consiliere psihologică. Bucureşti: KULLUSYS
Jung, C.G. (2013). Practica psihoterapiei. Bucureşti: Trei
Kottler, J.A. (2011). În culisele psihoterapiei. Bucureşti: Ed. Trei
Mergenthaler, E. (2008), Resonating minds: A school-independent theoretical conception and its empirical
application to psychotherapeutic processes, Psychotherapy Research, Vol.18 (2), 109-126.
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17. Minulescu, Mihaela (2001), Introducere în analiza jungiană, Bucureşti: Trei.
18. Mitrofan, I. (2000) (coord.). Orientarea experiențială în psihoterapie. Dezvoltare personală, interpersonală,
transpersonală. Bucureşti: SPER
19. Mitrofan, I. (2008). Psihoterapie. Repere teoretice, metodologice şi aplicative. Bucureşti: SPER
20. Nuţă, A. (1999), Ascultând cu a treia ureche. Reflecţiile unui terapeut experienţialist. Bucureşti: SPER
21. Perls, F. (2008). Eul, foamea şi agresiunea. Bucureşti: Trei
22. Răban-Motounu, N.(2014). Dincolo de depresie. Abordare terapeutică experiențială unificatoare. Bucureşti:
SPER
23. Răban-Motounu, N. (2015). Introducere în psihoterapie. Note de curs. Pitești: Universitatea din Pitești,
24. Robertiello, R.C., Schoenwolf, G. (2010). 101 geşeli în psihoterapie: Contratransfer şi contrarezistenţă în
psihoterapie. Bucureşti: Trei
25. Rogers, C.R. (2008). A deveni o personă: Perspectiva unui psihoterapeut. Bucureşti: Trei
26. Rogers, C.R. (2015). Terapia centrată pe client. Practica ei actuală, implicaţii şi teorie. Bucureşti: Trei
(Rogers, C.R. (1951). Client-Centered Psychotharapy: its current practice, implications and theory. Boston:
Houghton Mifflin Company)
27. Schoenewolf, G. (2010). 101 succeses terapeutice: Depăşirea transferului şi a rezistenței în psihoterapie.
Bucureşti: Trei
28. Widlocher, D., Braconnier, A. (2006). Psihahaliză şi psihoterapii. Bucureşti: Trei.
29. Yalom, I.D. (2013). Selecție din opera unui maestru al terapiei şi al povestirii. Bucureşti: Ed. Trei
30. Zamfirescu, V.D. (2009). Povestiri de psihoterapie românească. Bucureşti: Trei
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
1

Laborator introductiv. Prezentarea temelor

2

Setting-ul în psihoterapie

3

Conştiinţă de sine şi relaţie terapeutică

4

Exerciţii
de
antrenare
verbalizarea emoțiilor

5

ore

Metode de predare

2
2

Conversaţie
Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

2

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

2

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

Exerciţii de antrenare a empatiei: empatia
intuitivă

2

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

Exerciţii de antrenare a empatiei, rezonanţa
cu clientul

2

6

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

Exerciţii de antrenare a empatiei: conectarea
experienței interne cu contextul

2

7

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

2
8

Consideraţia pozitivă necondiţionată

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

2
9

Congruența în relație psihoterapeutică

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

2
10

Transfer și contratransfer

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

2
11

Terapii în grup

Exerciţiu în grup,
conversaţia

Terapii de relaxare și cele care presupun o
stare modificată de conștiință

2

12

Exerciţiu în grup,
conversaţia

2
13

Alianţa terapeutică

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

2
14

Prezentarea proiectelor

Exerciţiu în grupuri de câte
trei, conversaţia

a

empatiei:

Observaţii
Resurse folosite
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
Scaune, sală care să
permită modificarea poziţiei
acestora
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49. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Cursul şi lucrările practice îmbină cele mai recente descoperiri în domeniu cu sursele clasice de informaţie pentru a
oferi absolvenţilor instrumentele necesare pentru a se integra corespunzător la locul de muncă şi pentru a putea fi
capabili de inovaţii, dacă situaţia o cere. De asemenea, constituie o bază utilă pentru formare prin cursuri specializate
în psihoterapie, indiferent de şcoala de formare.

50. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Operarea
cu
conceptefundamentaleîndomeniulpsihologiei;
Proiectareaşirealizareaunuidemers de cercetareîn
psihoterapie;
Evaluarea
critică
a
situaţiilorproblematiceşi
a
soluţiilorposibileînpsihologie;
Proiectareaşirealizareaintervenţiilor
psihoterapeutice,
Activitatea la laborator:
Proiectareaşirealizareaintervenţiilor
psihoterapeutice; Relaţionarea
şicomunicareainterpersonalăspecificădomeniuluip
sihoterapiei, capacitatea de a lucre înechipă de
specaliștiși de auto-evaluare a nevoilor de
formare
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Lucrare în săptămâna a
opta: Test grilă
Examen scris:Aplicaţie,
sinteză

10.3 Pondere din nota
finală
10%

50%

Evaluare pe parcurs

20%

Prezentare scrisă şi orală

20%

Proiect de laborator
Obţinerea unei note finale de 5(cinci) prin însumarea punctajelor aferente fiecărei
componente a notei finale, fiind necesară îndeplinirea concomitentă a următoarelor două
condiţii:
1. obţinerea a minimum 50% din punctajul acordat evaluării finale care să reflecte
10.6 Standard minim de
capacitatea minimă de aplicare a conceptelor și teoriilor specifice într-o aplicație
performanţă
practică,
2. obţinerea a minimum 50% din punctajul acordat activităţii de laborator şi a încă
50% din punctajul acordat proiectului care să reflecte un nivel suficient de
dezvoltare a capacității de a stabili relaţia psihoterapeutică.
Data completării

Titular de curs
Titular de seminar / laborator
Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-MotounuConf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu

Data avizării în departament

Director de departament,
Conf.univ.dr. Manuela Mihaela Ciucurel
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FIŞA DISCIPLINEI
Psihologieclinicășipsihosomatică
2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

51. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

52. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

53. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3.4 Total ore din planul de inv.
Distribuţia fondului de timp

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
PSIHOLOGIE
Licență
Psihologie / Psiholog

I

4
56

Psihologieclinicășipsihosomatică
Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu
Conf.univ.dr. NicoletaRăban-Motounu,Lect.univ.dr. Alexandra Pîrvan
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei
SO

3.2
3.5

din care curs
din care curs

2
28

3.3
3.6

seminar/laborator
seminar/laborator

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (consultaţii)
3.7
Total ore studiu individual
69
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5

4.1
4.2

2
28
69
ore
30
18
15
0
5
1

54. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe

Explicarea şi interpretarea mecanismelor psihice (C1.2.), utilizarea adecvată a
conceptelor specifice (C1.1.)

55. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

5.1

Dotare a sălii de curs cu videoproiector
Spaţiu adecvat care să permită adaptarea formaţiei de lucru la sarcină,
instrumente de evaluare psihologică

56. Competenţe specifice acumulate
 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
 Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
 Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
 Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice
 Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei
 Exercitarea sarcinilor profesionale conform cu principiile deontologice specifice în exercitarea
profesiei
 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice
 Autoevaluareanevoilor de formarecontinuăînvedereaadaptăriicompetenţelorprofesionale la
dinamicacontextului social

57. Obiectivele disciplinei
Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază ale
7.1 Obiectivul general al
psihologiei clinice și psihosomaticii, a modelelor teoretice specifice, familiarizarea cu
disciplinei
practicile actuale de evaluare clinică corespunzătoare domeniilor.
La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:
7.2 Obiectivele specifice
 Obiective cognitive:
Opereze cu cunoștințe/concepte privind caracteristicile stării de sănătate şi boală,
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modelele de sanogeneză şi patogeneză, mecanismele psihologice care vizează
trecerea de la sănătate la boală şi invers; tipurile de stress, mecanisme de apărare şi
de coping, relaţiile dintre ele în starea de sănătate sau de boală; modul în care
intervenţiile psihologice contribuie la menţinerea stării de sănătate sau la efectele
tratamentului medicamentos. Să facă o analiză comparativă a diverselor modele.
 Obiective procedurale:
Elaboreze strategii de psihodiagnostic prin identificarea metodelor şi tehnicilor de
evaluare cu calităţi psihometrice ce respectă cerinţele psihologiei clinice, adaptată
scopurilor şi caracteristicilor persoanei evaluate;să le aplice în vederea colectării
informaţiilor pertinente.
Aplice principiile comunicării eficiente în scopul stabilirii unui contact eficient şi
obţinerii a cât mai multe informaţii utile în evaluare clinică şi conceptualizarea
adecvată a cazului, ce include adaptarea la caracteristicile psihologice şi nevoile
beneficiarului.
Interpreteze datele obţinute în urma evaluării psihologice în vederea realizării
conceptualizării clinice conform diverselor modele studiate, bază pentru interpretarea
situaţiilor concrete de asistenţă psihologică.
Să identifice coordonatele generale ale programelor care să vizeze menţinerea stării
de sănătate.
Să lucreze în echipă cu specialiştii din alte domenii cu care disciplina se înrudeşte în
funcţie de cerinţele situaţiei;
Să desfăşoare activitate de cercetare în domeniul psihologiei clinice sau
psihosomaticii;
 Obiective atitudinale:
Să manifeste respect faţă de valorile şi principiile subiecţilor, ţinând cont de ele în
practica lor;
Să înţeleagă necesitatea şi să se integreze în programele de formare continuă, dacă
doresc să se specializeze în domeniu.
58. Conţinuturi
8.1. Curs

1

2

3

Elemente introductive de psihologie clinică și
psihosomatică (definiţii, accepţiuni, relaţii cu alte ramuri
ale psihologiei, elemente de istoric, profesia de
psiholog clinician)
Sănătate – boală: abordarea holistică a relației dintre
psihic și somatic

Or
e
2

Metode de
predare
Prelegerea,
exemplificarea

4

Prelegerea,
exemplificarea
, exercițiul

Modele de sanogeneză şi patogeneză (paradigma
dinamic
psihanalitică,
paradigma
cognitivcomportamentală)

2

Prelegerea
Exemplificarea

Modele de sanogeneză şi patogeneză (paradigma
umanistă, perspectiva transculturală)

2

Prelegerea
Exemplificarea

Modele de sanogeneză şi patogeneză (perspectiva
transgeneraţională, perspectiva transpersonală)

2

Prelegerea
Exemplificarea

Stressul, mecanisme de apărare şi de coping

6

Prelegerea
studiul de caz
Exemplificarea

Evaluarea clinică (modele de evaluare, componentele
evaluării, transfomarea senzaţiilor în simptome)

4

Prelegerea
studiul de caz
Exemple

4

5

6

7
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Observaţii
Resurse folosite
Calculatorul (prezentarea
în
Power
–Point),
videoproiector, ecran
Calculatorul (prezentarea
în
Power
–Point),
videoproiector, ecran
Calculatorul (prezentarea
în Power –Point),
videoproiector, ecran
O: Aplicarea modelelor
generale în exemplele
oferite
Calculatorul (prezentarea
în Power –Point),
videoproiector, ecran
O: Aplicarea modelelor
generale în exemplele
oferite
Calculatorul (prezentarea
în Power –Point),
videoproiector, ecran
O: Aplicarea modelelor
generale în exemplele
oferite
Calculatorul (prezentarea
în Power –Point),
videoproiector, ecran
O: Reflecţie pornind de la
exemple şi studiile de caz
Calculatorul (prezentarea
în Power –Point),
videoproiector, ecran
O: Reflecţie pornind de la

Modelul de evaluare clinică a resurselor psihice

2

prelegerea
Exemple

Elemente ale evaluării clinice validate empiric ale
persoanelor cu tulburări dispoziţionale, anxioase, de
personalitate, ale distresului în cuplu

4

prelegerea
studiul de caz
Dezbaterea

Conceptualizare clinică şi relaţie terapeutică

2

prelegerea
studiul de caz
exemple

8

9

10

exemple şi studiile de caz
Calculatorul (prezentarea
în Power –Point),
videoproiector, ecran
O: Reflecţie asupra
exemplelor propuse
Calculatorul (prezentarea
în Power –Point),
videoproiector, ecran
O: Dezbatere privind
posibilităţile de acţiune în
studiile de caz oferite
Calculatorul (prezentarea
în Power –Point),
videoproiector, ecran
O: Dezbatere privind
posibilităţile de acţiune în
studiile de caz oferite
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ore

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
Laborator introductiv
Scala de evaluare a funcţionării globale ( 2 ore)

2

1
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Metode de
predare
dialogul
exercițiul

Observaţii
Resurse folosite
Se
stabileşte
modul
general de desfăşurare, se
prezintă
proiectul
ce
trebuie predat la ultimul
laborator.

Se discută locul scalei în
diagnosticul multiaxial, se
clarifică termenii cuprinşi,
modalitatea de aplicare,
utilitatea.
Interviul clinic (structurat – SCID I, semistructurat,
nestructurat)

2

2

Dialogul
Exercițiul

2

3

Profilul distresului emoţional/afectiv
Chestionarul pentru evaluarea stării mentale

4

Transformarea senzațiilor în simptome

exercițiul
exemplificarea
dialogul

2

5

6

7

8

Modelul psihodinamic de sănătate și boală –
conceptualizare clinică
Modelul cognitiv-comportamental de sănătate și boală.
Evaluarea vulnerabilității conform acestui model
(scheme cognitive, cogniții disfuncționale)

2

Modelul umanist de sănătate și boală. Evaluarea
acceptării necondiționate a propriei persoane. Stimă de
sine – acceptare de sine
Perspectivele transculturală, perspectiva
transgenerațională, și cea transpersonală asupra
sănătății și bolii

2

2

2

Studii de caz,
analiză de caz
exemplificarea

Studenții se familiarizează
cu instrumentele specifice
de evaluare.

Studii de caz,
analiză de caz

Studenții se familiarizează
cu instrumentele specifice
de evaluare.

Studii de caz,
analiză de caz
exercițiul
exemplificarea
dialogul

Instrumente pentru evaluarea stressului, a
mecanismelor de coping și a celor de apărare
Instrumente pentru evaluarea resurselor psihice

2
exercițiul
exemplificare
dialogul

10

Instrumente pentru evaluarea depresiei

2
exercițiul
exemplificarea
dialogul

11
Instrumente pentru evaluarea anxietăţii

2
exercițiul
exemplificarea
dialogul

12
Conceptualizarea clinică

2
exercițiul
exemplificarea
studiul de caz
explicaţia
dialogul

13

14

Prezentarea proiectului

2

Se discută teoria
instrumentelor, tipul de
instrument, utilitatea
fiecăruia, se lucrează cu
instrumentul pentru
exemplificare, se cotează
şi se interpretează
rezultatele.

studiul de caz,
exercițiul,
discuție în grup
exercițiul,
studiul de caz

2
9

SCID I și SCID II. Lucru în
diadă și în grup

Se discută tipurile de
instrumente, utilitatea
fiecăruia, se dau exemple,
se lucrează cu câteva
astfel de instrumente.
Se discută tipurile de
instrumente, utilitatea
fiecăruia, se dau exemple,
se lucrează cu câteva
astfel de instrumente
Se discută tipurile de
instrumente, utilitatea
fiecăruia, se dau exemple,
se lucrează cu câteva
astfel de instrumente.
Se discută tipurile de
instrumente, utilitatea
fiecăruia, se dau exemple,
se lucrează cu câteva
astfel de instrumente
Studenţii prezintă câte un
studiu de caz de la care se
realizează
conceptualizarea clinică a
cazului în diverse
paradigme sau din
perspective diferite.

studiul de caz
dezbaterea
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Tulburările Clinice de Personalitate de pe Axa II a DSM. Adaptare în limba română David, D. (coordonator)
(2007). Editura RTS
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5.

6.
7.

First, M.B., Spitzer, R.L., Gibbon, M., Williams, şi J.B.W. (1997). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările
Clinice de pe Axa I a DSM – Versiune Cercetare. Adaptare în limba română David, D. (coordonator) (2007).
Editura RT
Fischer, J., Corcoran, K. (2007). Measures for Clinical Practice and Research : A Sourcebook . Fourth Edition.
Oxford : University Press
Răban-Motounu, N. (2016). Psihologie clinică și psihosomatică. Note de curs. Pitești: Universitatea din Pitești

Journal of Clinical Psychology in Medical Settings(SpringerLink)
Clinical Child and Family Psychology Review (SpringerLink)

59. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în acord cu elementele clasice şi cu cele moderne din cunoaşterea teoretică şi din practică,
astfel încât studenţii sunt pregătiţi pentru a continua studiile cu un program de master în domeniul psihologiei clinice, să
se adapteze solicitărilor locului de muncă şi chiar să urmărească îmbunătăţirea practicilor prin adaptarea elementelor
moderne. Au cunoştinţele necesare pentru a bună comunicare cu profesioniştii din domeniu sau din domeniile conexe,
astfel încât să se poată integra procesului de formare continuă.

60. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Dezvoltarea
competenețelor
specificepsihologieicliniceșipsihosomatici
i

10.2 Metode de evaluare
Lucrare în săptămâna a opta a
semestrului: Test grilă

10.3 Pondere din nota
finală
10%

Examen: Aplicaţie
50%
Operarea cu concepte fundamentale în
domeniul psihologiei clinice și
psihosomaticii; Evaluarea critică a
situațiilor problematice și a soluțiilor
Activitate la laborator: Caiet cu
20%
posibile în domeniu; Evaluarea
activitatea de laborator, teme pentru
10.5
pishologică a individului, grupului;
acasă, răspunsuri pe parcursul
Seminar/
Proiectarea și realizarea intervențiilor
semestrului la laborator.
Laborator
psihologice; Relaționarea și comunicarea
interpersonală specifică domeniului
Proiect:Prezentarea scrisă şi orală a
20%
psihologiei; Înțelegerea modalității de
proiectului realizat
lucru în echipă multidisciplinară și a
principiilor deontologice specifice, a
procesului de formare continuă.
Obţinerea unei note finale de 5(cinci) prin însumarea punctajelor aferente fiecărei
componente a notei finale, fiind necesară îndeplinirea concomitentăa următoarelor două
condiţii:
10.6 Standard minim de
3. obţinerea a minimum 50% din punctajul acordat evaluării finale,
performanţă
4. obţinerea a minimum 50% din punctajul acordat activităţii de laborator şi a încă
50% din punctajul acordat proiectului.
Acestea vor reflecta un minimum de abilități de evaluare și conceptualizare clinică.
Data completării

Titular de curs
Titular de seminar / laborator
Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-MotounuConf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu
Lect.univ.dr. Alexandra Pîrvan

Data avizării în departament

Director de departament,
Conf.univ.dr. Manuela Mihaela Ciucurel
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FIŞA DISCIPLINEI
Psihologie cognitivă, an universitar2018-2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

61. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea

62. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de laborator
2.4 Anul de studii

III 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Psihologie, Ştiinţe ale Comunicării şiAsistenţăSocială
Psihologie
Licenţă
Psihologie / Psiholog

Psihologie cognitivă
Lect.dr. Dumitru Ioana Elena
Lect.dr. Dumitru Ioana Elena
II (6) 2.6 Tipul de evaluare

E

2.7

Regimul disciplinei

63. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
42
3.4 Total ore din planul de inv.
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
58
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
4

4.1
4.2

5.1

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5.2

S/L/P
S/L/P

O

1
14
ore
30
10
10
4
4
-

64. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
De competenţe
Evaluarea psihologică a individului
65. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotare a sălii de curs cu videoproiectorşi ecran
De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
66. Competenţe specifice vizate
 C1.Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
 C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
 C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei



CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere
ierarhice

67. Obiectivele disciplinei
Familiarizarea studenţilor cu domeniul psihologiei cognitive, cu conceptele ei fundamentale,
7.1 Obiectivul general al
cu principalele teorii explicative aledomeniului. Cunoaşterea principalelor aplicaţii ale
disciplinei
psihologiei cognitive.
Obiective cognitive:
67.2 Obiectivele
 studenţii să cunoască locul psihologiei cognitive în cadrul sistemului ştiinţelor cognitive
specifice
 studenţii să cunoască principalele paradigme din psihologia cognitivă (paradigma
(cognitive, procedurale,
clasic-simbolică, paradigma neoconexionistă)
atitudinale)
 studenţii să cunoască conceptele de bază ale psihologiei cognitive (sistem cognitiv,
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procesarea informaţiei, modelare etc.)
 studenţii să explice procesele şifuncţiile psihice din perspectivă cognitivă (prelucrarea
informaţiei vizuale, atenţia, imagistica mentală, memoria, categorizarea, decizia)
 studenţii să analizeze comparativ teoriile şi modelele explicative din psihologia
tradiţională / psihologia cognitivă
Obiective procedurale:
 studenţii să aplice paradigma procesării informaţiei în diferite domenii ale vieţii psihice
şi ale comportamentului uman
Obiective atitudinale:
 studenții să-și formeze o atitudine critică referitor la aplicațiile în practică ale
psihologiei cognitive
68. Conţinuturi
8.1. Curs

Număr
de ore
2
4
4
4
4
2
4
2
2

Metode de predare

Observaţii
Resurse folosite

Noţiuni fundamentale în psihologia cognitivă
Procesarea informaţiei vizuale
Atenţia din perspectiva psihologiei cognitive
Imagistica mentală. Hărţile mentale
Prelegere interactivă,
Memoria
dezbatere,
problematizare,
Categorizarea
clarificare conceptuală
Decizia
Limbajul
Afectivitatea. Bazele cognitive ale personalităţii şi
9
comportamentului social
Bibliografie:
1. Dumitriu, G., 2004, Sistemul cognitiv şi dezvoltarea competenţelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
2. Hayward, S.,1999, Biopsihologie, Editura Tehnică, Bucureşti
3. Iordan, A., Modele cognitive ale deciziei, Revista de psihologie – 2008 / Academia Română, Bucureşti, 2008 / 1-2,
79-88
4. Malim, T., 2000, Psihologie comparată: Comportament uman şi animal: o abordare sociobiologică, Editura Tehnică,
Bucureşti
5. Miclea, M.,1994, Psihologie cognitivă, Casa de editură GLORIA S.R.L., Cluj-Napoca
6. Miclea, M., 2003, Psihologie cognitivă: Modele teoretico-experimentale, Editura Polirom, Iaşi
7. Neagoe, M., Problema cogniţiei în psihologie (I), Revista de psihologie – 2008 / Academia Română, Bucureşti, 2008 /
1-2, 35-48
8. Vasile, A. Psihologie cognitivă – note de curs în format electronic, an univ. 2017-2018
9. Zlate, M., 1999, Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Iaşi
10.BATERIA DE TESTE PSIHOLOGICE DE APTITUDINI COGNITIVE BTPAC (Cognitrom, Cluj) – Laborator I305
Număr
Metode de predare
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
de ore
Resurse folosite
1
Psihologia cognitivă şi ştiinţele cognitive
2
Procesarea informaţiei vizuale. Modele ale
2
2
recunoaşterii
dezbatere,
3
Inconştientul cognitiv
2
problematizare,
4
Memoria de lucru
2
clarificare conceptuală
5
Normativ şi descriptiv în procesul decizional
2
6
Erori decizionale: exemple comentate
2
Relaţia cogniţie – afectivitate
2
7
Bibliografie:
1. David, D.,Tehnici cognitive de blocaj al contaminării psihologice în practica juridică, Analele Universităţii din Oradea /
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Oradea. 1999-2000/3, 96-102
2. Iordan, A., Modele cognitive ale deciziei, Revista de psihologie – 2008 / Academia Română, Bucureşti, 2008 / 1-2,
79-88
3. Neagoe, M., Problema cogniţiei în psihologie (I), Revista de psihologie – 2008 / Academia Română, Bucureşti, 2008 /
1-2, 35-48
4. Miclea, M., 1994, Psihologie cognitivă, Casa de editură GLORIA S.R.L., Cluj-Napoca
5. Miclea, M., 2003, Psihologie cognitivă: Modele teoretico-experimentale, Editura Polirom, Iaşi
6. Vasile, A. Psihologie cognitivă – note de curs în format electronic, an univ. 2017-2018
1
2
3
4
5
6
7
8

69. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei Psihologie cognitivăa fost ajustat în urma schimbului de bune practici cu cadrele didactice
din alte universități, prin participarea la conferințe și simpozioane științifice. De aceea acest conținut este în
concordanţă atât cu aşteptările comunităţii epistemice, cât şi cu cerinţele angajatorilor din domeniu, pentru a facilita
incluziunea pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.
Materia predată vizează probleme actuale fundamentale cu privire la mintea umană şi comportamentul uman şi
relevă numeroase aplicaţii practice ale conceptelor şi modelelor din psihologia cognitivă.
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70. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală: examen scris

Dobândirea cunoştinţelor specifice domeniului
10.4 Curs

Evaluare
scris

Dobândirea cunoştinţelor specifice domeniului
10.5
Seminar/
Laborator /
Tema de
casă

Participare activă la activităţile de laborator şi
îndeplinirea sarcinilor prevăzute pentru fiecare
laborator

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

Proiect

10%

30%

20%

- comunicarea unor informații utilizând corect limbajul specific de specialitate
- cunoașterea conceptelor de bază proprii disciplinei și explicarea interdependențelor dintre
ele

Data completării,
Titular de curs,
.09.2018
Lect.dr. Dumitru Ioana
Data aprobării în Consiliul
Departamentului,

examen

Verificare orală

Investigarea şi interpretarea unor situaţii
problematice din psihologia cognitivă

10.6 Standard minim de
performanţă

parţială:

10.3 Pondere din nota
finală
40%

Titular de seminar / laborator,
Lect.dr. Dumitru Ioana

Director de departamentDirector de departament,
(prestator)
(beneficiar)

Conf.univ.dr. Manuela Mihaela Ciucurel

33 / 60

Conf.univ.dr. Manuela Mihaela Ciucurel

FIŞA DISCIPLINEI
Psihologia sportului
2018-2019
1
2
3
4
5
6

2.1
2.2
2.3
2.4

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de
III 2.5 Semestrul II
studii

Universitatea din Piteşti
Științe ale Educației, Științe Sociale șiPsihologie
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Psihologie
Licență
Psihologie/Psiholog

Psihologia sportului
Conf.univ.dr. Ciucurel Manuela
Conf.univ.dr. Ciucurel Manuela
Tipul de
Regimul
2.6
Examen 2.7
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână

3

3.2

din care curs

2

3.3

3.4 Total ore din planul de inv.

42

3.5

din care curs

28

3.6

seminar/
laborator
seminar/
laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Număr de credite
4

S, A

1
14
ore
24
16
10
4
4
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 De curriculum
Fundamentele psihologiei, Psihodiagnostic, Psihologie socială
C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
4.2 De competenţe
C2 Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C4 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
5.1 De desfăşurare a cursului
înregistrate pe CD
De desfăşurare a
videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
5.2
seminarului/laboratorului
înregistrate pe CD
6. Competenţe specifice acumulate
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Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

C4 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
C5 Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
C6 Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului
psihologiei
CT1_Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice
specifice în exercitarea profesiei
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe
diverse paliere ierarhice
CT3 Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării
competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul
- înţelegerea dimensiunilor psihologice ale producerii performanței
general al disciplinei sportive, la nivel individual, grupal și organizațional;
- cunoaşterea factorilor ce influenţează producerea performanţei sportive;
7.2 Obiectivele
- cunoaşterea metodologiei pregătirii psihice a sportivilor din perspectiva
specifice
conceptului de periodizare a antrenamentului psihologic;
- cunoaşterea principalelor metode de psihoterapie utilizabile în sport.
8. Conţinuturi
Metode de
predare

8.1. Curs

Observaţii
Resurse folosite

Psihologia sportului: delimitări conceptuale şi scurt istoric
al dezvoltării sale. Profesionalizarea psihologiei sportului
Antropologia performanţei sportive. Modelul celor “4A”.
Psihologia mişcării. Relaţia percepţie-reprezentare în
activităţile corporale.
Componentele psihomotricităţii şi evoluţia lor ontogenetică.
Deprinderile motrice.
Stressul competiţional şi anxietatea. Factori stresanţi ai
Mijloace tehnice
activităţii sportive. Anxietatea precompetiţională: definiţie,
(calculator, laptop,
forme de manifestare, cauze, corelaţia anxietate-eficienţa
etc.) - prezentarea în
activităţii. Situaţiile decizionale.
PredarePower Point
Antrenamentul psihologic. Pregătirea psihică a sportivilor:
învățare
Resurse bibliografice
definiţie, treptele pregătirii psihice, laturile pregătirii
reflectivă
– studiul literaturii de
psihice. Periodizarea antrenamentului psihologic.
specialitate
Antrenamentul ideomotor.
recomandate în
Metode de psihoterapie utilizate în sport: relaxarea analitică
bibliografie
Jacobson, antrenamentul autogen. Terapia prin încercări
dificile. Programarea neurolingvistică.
Particularităţi ale personalităţii în sport.
Psihologia socială a sportului. Grupul sportiv: caracteristici
şi tipologie. Inteligenţa emoţională: rolul ei în conducerea
relaţiilor interpersonale. Raportul coeziune-randament în
activitatea sportivă.
Bibliografie:
Ciucurel, M. (2002), Implicaţii psihologice ale accidentelor produse în activitatea sportivă, în
Georgescu, L., Ciucurel, C., Ciucurel, M., Caracteristici ale traumatismelor faciale în sportul de
performanţă, Bucureşti: Ed. ALL.
Ciucurel, M. (2006), Elemente de psihologia sportului, Craiova: Ed. Universitaria.
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Crăciun, M., 2008, Psihologia Sportului, Cluj – Napoca: Editura Risoprint.
Epuran, M. (1997), Psihologia sportului, Bucureşti: Ed. Univ. Ecologice.
Epuran, M., Holdevici, I. (1993), Psihologie – compendiu, Bucureşti: ANEFS.
Epuran, M., Holdevici, I., Toniţa, F. (2001), Psihologia sportului de performanţă. Teorie şi practică
Bucureşti: FEST.
Horghidan, V. (1997), Metode de psihodiagnostic, Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică.
Tudos, Şt. (2000), Criterii psihologice în fundamentarea şi structurarea pregătirii sportive,
Bucureşti: Paideia.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
predare
Resurse folosite
Seminar introductiv: monografia sportului / studiu de caz –
cerinţe metodologice
Modelul celor “4A”. Repere ale socializării prin sport.
Studii de
Semnificaţia performanţei sportive pentru persoanele cu
caz,
dizabilităţi.
metode
Componentele psihomotricităţii şi evoluţia lor ontogenetică.
Studii de caz,
interactive,
Stressul competiţional şi anxietatea.
înregistrări video
conversația
Periodizarea antrenamentului psihologic.
euristică,
Metode de psihoterapie utilizate în sport: relaxarea analitică
dezbatere
Jacobson, antrenamentul autogen.
Aspecte imaginative ale sugestibilităţii în stare de veghe.
Grupul sportiv: caracteristici şi tipologie.
Bibliografie
Ciucurel, M. (2002), Implicaţii psihologice ale accidentelor produse în activitatea sportivă, în
Georgescu, L., Ciucurel, C., Ciucurel, M., Caracteristici ale traumatismelor faciale în sportul de
performanţă, Bucureşti: Ed. ALL.
Ciucurel, M. (2006), Elemente de psihologia sportului, Craiova: Ed. Universitaria.
Crăciun, M., 2008, Psihologia Sportului, Cluj – Napoca: Editura Risoprint.
Epuran, M. (1997), Psihologia sportului, Bucureşti: Ed. Univ. Ecologice.
Epuran, M., Holdevici, I. (1993), Psihologie – compendiu, Bucureşti: ANEFS.
Epuran, M., Holdevici, I., Toniţa, F. (2001), Psihologia sportului de performanţă. Teorie şi practică
Bucureşti: FEST.
Horghidan, V. (1997), Metode de psihodiagnostic, Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică.
Tudos, Şt. (2000), Criterii psihologice în fundamentarea şi structurarea pregătirii sportive,
Bucureşti: Paideia.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Studenţii vor putea sa opereze cu conceptele psihologice din domeniul psihologiei sportului și să
proiecteze un demers de intervenție în domeniul sportului de performanță.
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10. Evaluare
Tip
activitate
10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare

10.1 Criterii de evaluare

50% - Examen scris

Examen scris

Observație și notare pe
parcurs
10.5
Monografia sportului
Seminar/
30% - Monografia sportului
Protocol de
Laborator
- Protocol de antrenament
antrenament
ideomotor
ideomotor
10.6 Standard
Minim nota 5 la fiecare criteriu de evaluare.
minim de
performanţă

10.3 Pondere din
nota finală
50%

20% - Activitatea la seminar

Data completării,
Titular de curs,
.2018
Conf. univ. dr. Ciucurel Manuela

50%

Titular de seminar / laborator,
Conf.univ.dr. Ciucurel Manuela

Data avizării în departament,
.2018Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel

Director de departament,
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FIŞA DISCIPLINEI

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4

Practică de specialitate: Psihologie aplicatăînclinică
2018-2019
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior UniversitateadinPiteşti
Facultatea
Științe ale Educației, Științe Sociale șiPsihologie
Departamentul
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Domeniul de studii
Psihologie
Ciclul de studii
Licență
Programul de studii /Calificarea Psihologie/Psiholog
2. Date despredisciplină
Denumireadisciplinei
Practică de specialitate: Psihologieaplicatăînclinică
Titularulactivităţilor de curs
Titularulactivităţilor de laborator Conf.univ.drCiucurel Manuela
Anul de
Tipul de
Regimul
III 2.5 Semestrul II 2.6
C
2.7
S, A
studii
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână

3

3.2

din care curs

0

3.3

3.4 Total ore din planul de inv.

42

3.5

din care curs

0

3.6

seminar/laborat
or
seminar/laborat
or

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
8
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Număr de credite
2

3
42
ore
8
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Fundamentele psihologiei, Psihologia personalității, Psihologia
adolescentului, adultului și vârstnicului, Psihopatologia adultului și a
4.1 De curriculum
vârstnicului, Psihopatologia copilului și adolescentului,
Psihodiagnosticul inteligenței și aptitudinilor, Psihodiagnosticul
personalității
C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C3. Evaluareacritică a situaţiilorproblematiceşi a
4.2 De competenţe
soluţiilorposibileînpsihologie
C4. Evaluareapsihologicăaindividului, grupuluişiorganizaţiei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a
5.2
seminarului/laboratorului
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Competen
ţe
transversa
le

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în
psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice

CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice
specifice în exercitarea profesiei
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe
diverse paliere ierarhice

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul
Familiarizarea studenţilor cu modalitățile de diagnostic și intervenție
general al disciplinei întulburările psihice la copil, adolescent, adult și vârstnic
Familiarizarea studenților cu simptomele tulburărilor psihice
7.2 Obiectivele
Cunoaştereamodalităţilor de diagnosticare clinica a tulburărilor psihice
specifice
Formarea unor capacitaţi de diagnostic clinic al tulburărilor psihice
Formarea unor deprinderi de intervenţie psihoterapeutică primară
8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator

Metode de
predare

Observaţii
Resursefolosite

Etapeleevaluăriipsihologiceînclinică
Interviul clinic
Observațiaclinică
Descoperire
Anamneza
dirijată,
Protocol de evaluareclinicășiprezentări de cazuriîn:
Studii de
a. tulburărileanxioaselaadult
caz,
b. tulburăriledepresivelaadult
Studii de caz,
metode
c. tulburărilepsihoticelaadult
înregistrări video
interactive,
d. tulburărileneurologicede dezvoltarelacopil: ADHD,
conversațiae
tulburăriledinspectrulautist, tulburările de învățare,
uristică,
tulburările de comunicare
dezbatere
e. tulburările de control al impulsuluiși de conduitălacopil
f. tulburărileanxioaselacopil
Raportul de evaluareclinică/psihodiagnosticclinic
Bibliografie.
Cucu-Ciuhan, G.,Managementul stresului. Aplicații ale psihoterapiei experiențiale centrate pe
emoții, Editura SPER, București, 2014, (ISBN 978-606-8429-38-0).
Cucu-Ciuhan G.,Psihopatologia copilului și adolescentului, în tratatul ”Copii și adolescenți:
probleme, tulburări, evaluare și intervenție psihoterapeutică”, Coord. Mitrofan I., Editura SPER,
2014, pag. 13-64, (ISBN: 978-606-8429-34-2).
Cucu-Ciuhan G., Emotionfocusedtherapy in posttraumatic stressdisorder: a clinical case, Procedia
Social andBehavioralSciences, 205 ( 2015 ) pag. 13 – 17, ISSN: 1877-0428.
Cucu-Ciuhan G., Raisedby a schizophrenicmother: application of emotionfocusedtherapy in a
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clinical case withmilddepression, Procedia Social andBehavioralSciences, 205 ( 2015 ) pag. 30 –
34.
David, D. (2006), Psihologieclinicăşipsihoterapie. Fundamente, Ed. Polorom, Iaşi.
David, D. (2006), Metodologiacercetăriiclinice, Ed. Polirom, Iaşi
Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale (ediţia a patra revizuită).DSM – IV- TR
2000. Editat în limba română de Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, Bucureşti 2003,
Coordonator ştiinţific prof dr. Aurel Romilă.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunitaţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
10. Evaluare
Tip
activitate
10.4 Curs 10.5
Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Consemnareaprezenței
Colocviu –
70% activitate
Evaluareprinproiect
30% colocviu
(Raport de evaluare
clinică)
Promovarea fiecărui criteriu de evaluare cu minim 50% din punctaj.

Prezențaînclinică20%
Activitateadesfășuratăînclinică50%
CalitateaRaportului de evaluareclinică a
unuicaz30%

10.6 Standard
minim de
performanţă

Data completării,
Titular de curs,
.09.2018Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel

Titular de seminar / laborator,

Data avizării în departament,
.09.2018

Director de departament,
Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel
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FIŞA DISCIPLINEI
Practică de specialitate: Psihologie aplicată în organizaţii
2018- 2019
1
2
3
4
5
6

71. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

72. Date despredisciplină
Denumireadisciplinei
Titularulactivităţilor de curs
Titularulactivităţilor de laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

UniversitateadinPiteşti
Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Psihologie
Licenţă
Psihologie/Psiholog

Practică de specialitate: Psihologie aplicatăînorganizaţii
Asist.univ.dr. Văsîi Andra
II 2.6 Tipul de evaluare
C
2.7 Regimuldisciplinei

73. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
42
3.5
din care curs
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
8
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

4.1

4.2

S, A

3
42
ore
8
-

74. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Metodologia cercetării în psihologie, Introducere în psihologie socială
De curriculum
experimentală, Dinamica grupurilor, Psihologia muncii, Introducere în psihologie
organizațională
C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C2. Proiectareasirealizareaunuidemers de cercetareînpsihologie
De competenţe
C3. Evaluareacritică a situaţiilorproblematiceşi a soluţiilorposibileînpsihologie
C4. Evaluareapsihologicăaindividului, grupuluişiorganizaţiei
75. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului

Nu este cazul

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5.1

76. Competenţe specifice acumulate
C3. Evaluareacritică a situaţiilorproblematiceşi a soluţiilorposibileînpsihologie
C4. Evaluareapsihologicăaindividului, grupuluişiorganizaţiei
C5. Proiectareaşirealizareaintervenţiilorpsihologice

CT1. Exercitareasarcinilorprofesionale conform
principiilordeontologicespecificeînexercitareaprofesiei
CT2. Aplicareatehnicilor de muncăeficientăînechipămultidisciplinară pe diverse paliereierarhice
CT3. Autoevaluareanevoilor de formarecontinuăînvedereaadaptăriicompetenţelorprofesionale
la dinamicacontextului social.
77. Obiectivele disciplinei
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7.1 Obiectivul general al
disciplinei




7.2 Obiectivele specifice



Deprinderea abilităţilor de a aplica teoriile şi modelele învăţate la situaţii concrete
din domeniul psihologiei organizaţionale precum şi de a concepe modalităţi de
diagnoză şiintervenţie în organizaţii.
Să analizeze utilitatea şiimplicatiile practice ale unor modele teoretice legate de
comunicare organizatională, conflicte organizaţionale, stres ocupaţional, stare de
bine în organizaţiişiperformanţă
Să-si dezvolteuneleabilităţi de analizăcritică a informaţiilor de specialitate
Săapliceşisăexersezeunelemetode de analizăşiintervenţieînorganizaţii

78. Conţinuturi
8.1. Laborator

Nr.ore

1
2
3
4
5
6

6
6
6
6
6
6
6

Diagnozastructurii formale
Diagnozastructuriiinformale
Diagnozacomunicăriiorganizaționale
Diagnozaclimatuluiorganizațional
Diagnozaconflictuluiorganizațional
Diagnozamotivațieipentrumuncă, a satisfacțieiînmuncă
Diagnozastresuluiorganizațional

7

Observaţii
Resurse folosite
Studiu de cazîntr-o
organizație, culegerea de
date
privindproceseleorganizațion
ale, raportarea la
modeleleteoreticesiformular
ea de soluții de
optimizareasi de concluzii.

79. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor specifice domeniului disciplinei – vor satisface
așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul psihologiei


competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările
reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul psihologiei.

80. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Prezențaînorganizația
20%
Activitateadesfășuratăînorganizație 50%
Calitateastudiului de caz
30%
Standard minim de
performanţă
Minim 5 la toate criteriile de evaluare

Seminar/
Laborator

Data completării,
09.2018

Data avizării în departament,
09.2018

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Consemnareaprezenței
Colocviu –
Evaluareprinproiect (Studiu
de cazîntr-o organizație)

70% activitate
30% colocviu

Titular de laborator,
Asist.univ.dr. VăsîiAndra

Director de departament,
Conf.univ.dr Manuela Ciucurel
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FIŞA DISCIPLINEI
Psihologie managerială
2018-2019
1
2
3
4
5
6

2.1
2.2
2.3
2.4

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de
III 2.5 Semestrul II
studii

Universitatea din Piteşti
Științe ale Educației, Științe Sociale șiPsihologie
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Psihologie
Licență
Psihologie/Psiholog
Psihologie managerială
Conf.univ.dr. Ciucurel Manuela
Conf.univ.dr. Ciucurel Manuela
Tipul de
Regimul
2.6
Examen 2.7
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână

3

3.2

din care curs

2

3.3

3.4 Total ore din planul de inv.

42

3.5

din care curs

28

3.6

seminar/
laborator
seminar/
laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Număr de credite
4

S, O

1
14
ore
30
14
10
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Fundamentele psihologiei, Metodologia cercetării, Introducere în
4.1 De curriculum
psihologie organizațională, Psihologie organizațională aplicată
Psihologia Muncii
C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
4.2 De competenţe
C2 Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C4 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
5.1 De desfăşurare a cursului
înregistrate pe CD
De desfăşurare a
videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
5.2
seminarului/laboratorului
înregistrate pe CD
6. Competenţe specifice acumulate
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Competenţe
profesionale

C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C2 Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C3 Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
C4 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
C5 Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice

Competenţe
transversale

CT1_Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice
specifice în exercitarea profesiei
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse
paliere ierarhice
CT3 Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării
competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

7. Obiectivele disciplinei
- înţelegerea perspectivei organizaţionale şi a implicaţiilor acesteia în plan
7.1 Obiectivul
individual, al relaţiilor de muncă şi al performanţelor organizaţiei;
general al disciplinei
7.2 Obiectivele
specifice

- cunoaşterea structurilor formale şi informale ale unei organizaţii;
- cunoaşterea şi înţelegerea particularităţilor funcţionale ale organizaţiilor,
dar mai ales a consecinţelor acestora în plan individual, psihocomportamental.

8. Conţinuturi
Metode de
predare

8.1. Curs

Observaţii
Resurse folosite

Leadership: delimitări conceptuale, scurt istoric. Activitatea
de conducere: definiţie, perspective.
Modelele şi teoriile conducerii.
Stilistica managerială. Implicaţii în diagnoza trăsăturilor
Mijloace tehnice
liderilor, a comportamentelor şi stilurilor de conducere.
(calculator, laptop,
Manageri şi comportamente manageriale româneşti.
etc.) - prezentarea în
Decizia managerială (definiţie, caracterizare). Etapele
PredarePower Point
procesului decizional.
învățare
Resurse bibliografice
Teorii şi modele ale deciziei: teoria clasică a raţionalităţii,
reflectivă
– studiul literaturii de
modelul raţionalităţii limitate, modelul deciziei
specialitate
retrospective, modelul anarhiilor organizate, teoria
recomandate în
normativă a conducerii şi deciziei.
bibliografie
Optimizarea procesului decizional. Rolul diferenţelor
individuale în procesul deciziei.
Scheme de decizie socială
Bibliografie:
Androniceanu, A. (1998), Managementul schimbărilor, Bucureşti: Ed. ALL.
Avram, E., Cooper, C. (2008). Tendinte actuale in Psihologia Organizational-Manageriala, Iasi:
Editura Polirom
Butler, R.(1991), Designing Organizations: a decision-making perspective, New York: Routledge.
Chirică, S. (1996), Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Cluj-Napoca:
Casa de Editură şi Consultanţă ”Studiul Organizării”.
Ciucurel, M. (2005), Planificarea resurselor manageriale, Craiova: Editura Universitaria.
Hofstede, G. (1996), Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti: Ed. Economică.
Neculau, A., Stoica-Constantin, A.(1998), Psihosociologia rezolvării conflictului, Iaşi: Polirom.
Vlăsceanu, M.(1993), Psihosociologia organizaţiilor şi a conducerii, Bucureşti: Ed. Paideia.
Vlăsceanu, M. (2003), Organizaţii şi comportament organizaţional, Iaşi: Polirom.
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Zlate, M. (1998), Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. I, 2,Iaşi; Polirom.
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala. Iaşi:
Editura Polirom.
Psihologia Resurselor Umane, (www.apio.ro/revista)
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
predare
Resurse folosite
Leadership: delimitări conceptuale
Modelul conducerii ca funcţie a persoanei: controverse şi
Studii de
consecinţe organizaţionale
caz,
Stilistica managerială: diagnoza şi autodiagnoza stilurilor de
metode
Studii de caz,
conducere
interactive,
înregistrări video
Manageri şi comportamente manageriale româneşti
conversația
Etapele procesului decizional.
euristică,
Teorii şi modele ale deciziei
dezbatere
Scheme de decizie socială
Bibliografie
Androniceanu, A. (1998), Managementul schimbărilor, Bucureşti: Ed. ALL.
Avram, E., Cooper, C. (2008). Tendinte actuale in Psihologia Organizational-Manageriala, Iasi:
Editura Polirom
Butler, R.(1991), Designing Organizations: a decision-making perspective, New York: Routledge.
Chirică, S. (1996), Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Cluj-Napoca:
Casa de Editură şi Consultanţă ”Studiul Organizării”.
Ciucurel, M. (2005), Planificarea resurselor manageriale, Craiova: Editura Universitaria.
Hofstede, G. (1996), Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti: Ed. Economică.
Neculau, A., Stoica-Constantin, A.(1998), Psihosociologia rezolvării conflictului, Iaşi: Polirom.
Vlăsceanu, M.(1993), Psihosociologia organizaţiilor şi a conducerii, Bucureşti: Ed. Paideia.
Vlăsceanu, M. (2003), Organizaţii şi comportament organizaţional, Iaşi: Polirom.
Zlate, M. (1998), Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. I, 2, Iaşi; Polirom.
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala. Iaşi:
Editura Polirom.
Psihologia Resurselor Umane, (www.apio.ro/revista)
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Studenţii vor putea sa opereze cu conceptele psihologice din domeniul psihologiei organizaţionale
și să proiecteze un demers de cercetare aplicativă în domeniul organizaţional.
Capacitatea de a-și exercita profesia conform normelor deontologice, în special în activităţile de
cercetare.
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10. Evaluare
Tip
activitate
10.4 Curs
10.5
Seminar/
Laborator

10.2 Metode de
evaluare

10.1 Criterii de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

50% - Examen scris

Examen scris

50%

20% - Activitatea la seminar
30% - Referat

Observație și notare pe
parcurs
Referat

50%

10.6 Standard
minim de
performanţă

Minim nota 5 la fiecare criteriu de evaluare.

Data completării,
Titular de curs,
Conf. univ. dr. Ciucurel Manuela

Titular de seminar / laborator,
Conf.univ.dr. Ciucurel Manuela

Data avizării în departament,
.2018Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel

Director de departament,
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FIŞA DISCIPLINEI

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Psihopedagogia deficienților mintali
2018-2019
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Universitatea din Piteşti
Facultatea
Științe ale Educației, Științe Sociale șiPsihologie
Departamentul
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Domeniul de studii
Psihologie
Ciclul de studii
Licență
Programul de studii/Calificarea
Psihologie/Psiholog
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de
III 2.5 Semestrul II
studii

Psihopedagogia deficienților mintali
Lect.univ.dr. Pârvan Alexandra
Lect.univ.dr. Pârvan Alexandra
Tipul de
Regimul
2.6
Examen 2.7
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână

2

3.2

din care curs

2

3.3

3.4 Total ore din planul de inv.

28

3.5

din care curs

28

3.6

S, A

seminar/
laborator
seminar/
laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
47
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Număr de credite
3

ore
20
13
10
4
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 De curriculum
Fundamentele psihologiei, Psihopatologie, Psihologia dezvoltării
C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
4.2 De competenţe
C4 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
5.1 De desfăşurare a cursului
înregistrate pe CD
De desfăşurare a
videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
5.2
seminarului/laboratorului
înregistrate pe CD
6. Competenţe specifice acumulate
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Competenţe
profesional
e

C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C3 Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
C4 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
C6 Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei

Competenţe
transversale

CT1_Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice
în exercitarea profesiei
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse
paliere ierarhice

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul
- cunoaşterea particularităţilor psihice ale persoanelor cu handicap mintal
general al disciplinei şi a diferenţelor induse de un anumit tip de handicap minatal;
- cunoaşterea caracteristicilor dezvoltării psihice a persoanelor cu
handicap mintal;
- cunoaşterea caracteristicilor procesului de instrucţie şi educaţie a
7.2 Obiectivele
persoanelor cu handicap mintal;
specifice
- cunoaşterea modalităţilor corectiv- recuperative pentru valorificarea
potenţialului uman existent şi formarea personalităţii în vederea integrării
socio-profesionale.
8. Conţinuturi
Metode de
predare

8.1. Curs

Observaţii
Resurse folosite

Normalizare versus segregare.
Deficiența mintală: delimitări conceptuale;
Deficienţa mintală - handicapul mintal, în psihopedagogia
specială; Frecvenţa şi dinamica handicapului mintal în
Mijloace tehnice
populaţia şcolară
(calculator, laptop,
Etiologia handicapului consecutiv deficienței mintale;
etc.) - prezentarea în
Sindroame ale deficienţei mintale, determinate prin
PredarePower Point
mecanisme genetice specifice
învățare
Resurse bibliografice
Forme ale deficienţei mintale, determinate de factori
reflectivă
– studiul literaturii de
extrinseci
specialitate
Caracteristici și clasificări ale deficienței mintale. Elemente
recomandate în
de evaluare
bibliografie
Trasături de specificitate ale deficienței mintale,
Particularităţi ale proceselor psihice la persoanele cu
handicap mintal, elemente ale terapiei specifice
Evaluarea şi expertiza persoanelor cu cerinţe speciale
Bibliografie:
Allport, G.W. (1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti: E.D.P..
Arcan, P., Ciumăgeanu, D. (1980), Copilul deficient mintal, Timişoara: Ed. Facla.
Gherguţ, A. (2005), Sinteze de psihopedagogie specială, Iaşi: Polirom.
Muşu, I., Taflan, A. (1995), Terapia educaţională integrată, Bucureşti: Ed. PRO HUMANITATE.
Păunescu, C. (1977), Deficienţa mintală şi procesul învăţării, Bucureşti: E.D.P..
Păunescu, C., Musu, I. (1981), Metodologia învăţării matematicii la deficienţii mintali, Bucureşti:
E.D.P..
Păunescu, C. (1999), Terapia ocupaţională a persoanelor cu deficienţe intelective, Bucureşti:
Ed.All.
Verza, E., (coord.) (1988), Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei,
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Bucureşti: T.U.B.
Verza, E., (coord.) (1988), Probleme de defectologie, Bucureşti: T.U.B.
Verza, E. (1990), Elemente de psihopedagogia handicapaţilor, Univ. Bucureşti.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
predare
Resurse folosite
Normalizare versus segregare.
Deficiența mintală: delimitări conceptuale;
Deficienţa mintală - handicapul mintal, în psihopedagogia
specială; Frecvenţa şi dinamica handicapului mintal în
populaţia şcolară
Etiologia handicapului consecutiv deficienței mintale;
Resurse bibliografice
Sindroame ale deficienţei mintale, determinate prin
– studiul literaturii de
mecanisme genetice specifice
Exerciíul
specialitate
Forme ale deficienţei mintale, determinate de factori
recomandate în
extrinseci
bibliografie
Caracteristici și clasificări ale deficienței mintale. Elemente
de evaluare
Trasături de specificitate ale deficienței mintale,
Particularităţi ale proceselor psihice la persoanele cu
handicap mintal, elemente ale terapiei specifice
Evaluarea şi expertiza persoanelor cu cerinţe special
Bibliografie:
Allport, G.W. (1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti: E.D.P..
Arcan, P., Ciumăgeanu, D. (1980), Copilul deficient mintal, Timişoara: Ed. Facla.
Gherguţ, A. (2005), Sinteze de psihopedagogie specială, Iaşi: Polirom.
Muşu, I., Taflan, A. (1995), Terapia educaţională integrată, Bucureşti: Ed. PRO HUMANITATE.
Păunescu, C. (1977), Deficienţa mintală şi procesul învăţării, Bucureşti: E.D.P..
Păunescu, C., Musu, I. (1981), Metodologia învăţării matematicii la deficienţii mintali, Bucureşti:
E.D.P..
Păunescu, C. (1999), Terapia ocupaţională a persoanelor cu deficienţe intelective, Bucureşti:
Ed.All.
Verza, E., (coord.) (1988), Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei,
Bucureşti: T.U.B.
Verza, E., (coord.) (1988), Probleme de defectologie, Bucureşti: T.U.B.
Verza, E. (1990), Elemente de psihopedagogia handicapaţilor, Univ. Bucureşti
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Studenţii vor putea sa opereze cu concepte specifice din domeniul psihopedagogiei deficienților,
vizând cunoaşterea modalităţilor corectiv - recuperative pentru valorificarea potenţialului uman
existent şi formarea personalităţii în vederea integrării socio-profesionale.
10. Evaluare
Tip
activitate
10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare

10.1 Criterii de evaluare

Examen scris
Studiu de caz

100% - Examen scris

10.5
Seminar/ Laborator
10.6 Standard

Minim nota 5 la fiecare criteriu de evaluare
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10.3 Pondere din
nota finală
50%
50%
-

minim de
performanţă
Data completării,
Titular de curs,
2018Lect.univ.dr. Pârvan Alexandra
Data avizării în departament,
2018Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel

Director de departament,

FIŞA DISCIPLINEI
Sociologie generală, 2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

81. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

82. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul 2

Universitatea din Piteşti
Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială
Psihologie
Licență
Psihologie

Sociologie generală
Lect.univ. dr. Alexandra Pârvan
Lect.univ. dr. Alexandra Pârvan
2.6 Tipul de evaluare
C

2.7

Regimul disciplinei

83. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
1
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
28
3.5
din care curs
14
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
47
3.8
Total ore pe semestru
75
3.9
Număr de credite
3

4.1
4.2

A

1
14
ore
15
15
15
2
-

84. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
85. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe
profesionale

5.1

-

-

86. Competenţe specifice vizate
 Cunoașterea conceptelor și perspectivelor care orientează disciplina (C1).


Utilizarea în comunicarea profesională a noțiunilor de specialitate dobândite (C1).



Utilizarea adecvată a cunoștințelor dobândite pentru evaluarea și interpretarea unor situații și
cazuri specifice domeniului (C1).

50 / 60

Competenţe
transversale



Elaborarea de interpretări sociologice ale comportamentului şi proceselor sociale la nivel
comunitar şi cultural (C1).



Evaluarea, organizarea și utilizarea conceptelor dobândite potrivit contextelor specifice de
analiză (C2).



Explicarea și interpretarea faptelor folosind cunoștințe de sociologie, cât și observații și
informații obținute individual (C2).



Stimularea nevoii de formare continuă, în vederea acordării competențelor însușite la contextul
și cerințele societale în schimbare (CT3).



Utilizarea eficientă a tehnicilor de învățare și discernământul în selectarea lor pentru
dezvoltarea profesională continuă (CT3).

87. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Familiarizareastudenţilorcudomeniul
de
studiu
al
sociologiei,
cu
disciplinei
câtevaideișiconcepteesențiale care acționeazăși ne marcheazăviața de zi cu zi.
a) Însuşirealimbajului de specialitateşi a uneicapacităţi de analiză a
problemelorsociale.
b) Dobândirea unei atitudini ştiinţifice în perceperea situaţiilor de interacţiune socială
7.2 Obiectivele specifice
şi a efectelor lor şi a unei capacităţi de angajare mai eficientă în relaţiile sociale
pe baza principiilor asimilate.
c) Dobândireaunuidiscernământcriticînpreluareaşiasumareainformaţieibibliografice.
88. Conţinuturi
Nr.
Metode de
Observaţii
8.1. Curs
ore
predare
Resurse
folosite
Ce este sociologia şi care este rolul ei în societatea
2
Prelegere
1
actuală.Conceptul de „imaginaţie sociologică”.
Conversație
2
Prelegere
2
Scurt istoric, perspective ştiinţifice și metode în sociologie.
Conversație
Socializarea şi personalitatea socială.
2
Prelegere
3
Conversație
Controlul social şi stratificarea socială.
2
Prelegere
4
Conversație
Status şirol.
2
Prelegere
5
Conversație
Instituţiile sociale: familia, religia.
2
Prelegere
6
Conversație
2
Prelegere
7
Acţiune socială şi comportament social.
Conversație
Bibliografie
1. Albrow, Martin, 1999, Sociology. The Basics, London, Routledge.
2. Bauman, Zygmunt, 2000, Eticapostmodernă, Timişoara, EdituraAmarcord.
3. Bauman, Zygmunt, 2008, Gândireasociologică, Bucureşti, EdituraHumanitas.
4. Bauman, Zygmunt, 2000, "On WritingSociology", Theory, Culture & Society, Vol. 17(1): 79-90.
5. Berger, Peter L., 1971, Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective, Penguin Books.
6. Berger, Peter L. &Luckmann, Thomas, 2008, Construireasocială a realităţii. Tratat de sociologiacunoaşterii,
Bucureşti, Ed. Art.
7. Chelcea, Septimiu, 1994, Personalitateşisocietateîntranziţie, Bucureşti, SocietateaŞtiinţăşiTehnică SA.
8. Durkheim, Émile, Sociologia. Regulilemetodeisociologice, Bucureşti, EdituraAntet.
9. Gicobbi, M. & Roux, J.P., 1990, Initiation à la sociologie. Les grands thèmes, la méthode, les grands sociologues,
Paris, Hatier.
10. Goffman, Erving, 2007, Viața cotidiană ca spectacol, București, Editura Comunicare.ro.
11. Kapferer, Jean-Noel, 2006, Zvonurile, Bucureşti, EdituraHumanitas.
12. Lallement, Michel, Istoriaideilorsociologice, Bucureşti, EdituraAntet.
13. Mead, George Herbert, 1934, Mind, Self and Society, University of Chicago.
14. Mead, George Herbert, "The Social Self", Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods, 10, 374-380.
15. Mihăilescu, Ioan,2003, Sociologie generală, Iaşi, EdituraPolirom.
16. Mihu, Achim, 2008, Sociologie, Cluj-Napoca, EdituraEikon.
17. Ortega y Gasset, José, 2007, Revoltamaselor, Bucureşti, EdituraHumanitas.
18. Weber, Max, 1998, Sociologiareligiei, Bucureşti, EdituraTeora.
19. Weber, Max, 2003, Eticaprotestantăşispiritulcapitalismului, Bucureşti,EdituraIncitatus.
20. Wright Mills, C., 1975, Imaginaţiasociologică, Bucureşti, EdituraPolitică.
21. Pârvan, Alexandra, 2018, „Note de curs”.
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Nr.
ore
2

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator/ Teme de casă
1
2
3
4
5
6
7

Imaginaţia sociologică. Cum se pregăteşte o lucrare
ştiinţifică.Lectură: C. Wright Mills, Imaginaţia sociologică, p. 31-40
şi p.281-294.
Faptul social.Lectură: Émile Durkheim, Regulile metodei
2
sociologice, p. 42-74.
Personalitate şi societate. Profilul omului-masă.Lectură: José
2
Ortega y Gasset, Revolta maselor, p. 45-53, 89-111.
Socializare și identitate personală.Lectură: Zygmunt Bauman& Tim
2
May, Gândirea sociologică, p. 29-45.
Rolul și controlul social. Lectură: Erving Goffman, Viața cotidiană
2
ca spectacol, p. 165-193.
Religie, clasă şi dinamică socială.Lectură: Max Weber, Sociologia
2
religiei, p. 207-232.
Acţiunea socială: zvonurile.Lectură: Jean-Noel Kapferer, Zvonurile,
2
p. 53-71.
Bibliografie: Specificată pentru fiecare seminar. Vezi mai sus.

Metode de predare

Observaţii
Resurse folosite

Dezbatere și
analiză.

-

Dezbatere și
analiză.
Dezbatere și
analiză.
Dezbatere și
analiză.
Dezbatere și
analiză.
Dezbatere și
analiză.
Dezbatere și
analiză.

-

89. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să își exercite aptitudinile profesionale de Psiholog angajat în
instituții sociale sau de Asistent universitar.
90. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Măsura în care obiectivele (general și specifice)
au fost atinse. Respectiv, dobândirea
cunoștințelor și a capacităților de a le utiliza
teoretic și practic, proprii disciplinei.

10.3 Pondere din nota
finală
60%

Probă orală: Întrebări și
răspunsuri.

Întrebări și răspunsuri pe
marginea materialului
40%
20%
bibliografic. Verificarea
temelor.
2 puncte acumulate din evaluarea activităţilor de seminar şi 3 puncte la evaluarea finală.

Verificări periodice20%
Tema de casă

10.6 Standard minim de
performanţă
Data completării
26.09.2018

Titular de curs
Lect.univ.dr. Alexandra Pârvan

Data aprobării în Consiliul departamentului,
___septembrie_____

Titular de seminar / laborator
Lect.univ.dr. Alexandra Pârvan

Director de departament,
(prestator)
conf.univ.dr. Manuela Ciucurel

Director de departament,
(beneficiar),
conf.univ.dr. Manuela Ciucurel

FIŞA DISCIPLINEI
Orientări și curente în psihoterapie

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

91. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

Universitatea din Piteşti
Științele Educației, Științe Sociale și Psihologie
Psihologie, Științele Comunicării și Asistență Socială
Psihologie
Licență
Psihologie/Psiholog

92. Date despre disciplină
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2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de laborator
Anul de
Semestru
2.4
III 2.5
II
studii
l

Orientări și curente în psihoterapie
Prof. univ. dr. Geanina Cucu-Ciuhan
Conf. univ. dr. Ileana Loredana Vitalia
Tipul de
Regimul
2.6
E
2.7
evaluare
disciplinei

93. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână

4

3.2

din care curs

2

3.3

3.4 Total ore din planul de inv.

56

3.5

din care curs

28

3.6

seminar/laborat
or
seminar/laborat
or

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

SO

2
28
ore
26
20
18
5
-

94. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Fundamentele psihologiei, Psihologia personalității, Psihopatologia
4.1 De curriculum
adultului şi a vârstnicului, Psihopatologia copilului şi adolescentului,
Introducere în psihoterapie
C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile
4.2 De competenţe
în psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
95. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

96. Competenţe specifice acumulate
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în
psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice
C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului
psihologiei
CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice
specifice în exercitarea profesiei
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe
diverse paliere ierarhice
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării
competențelor psofesionale la dinamica contextului social
ransversale

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5.2

Spațiu adecvat sedințelor de psihoterapie individuală și de
grup
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97. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul
Familizarizarea studenților cu factorii comuni ai unui demers
general al disciplinei psihoterapeutic
 Familiarizarea studenţilor cu etapele unui demers psihoterapeutic
 Cunoaştereacaracteristicilorcomunetuturorabordărilorterapeutice
7.2 Obiectivele
 Cunoaştereaparticularităţilordiferitelorcurentepsihoterapeutice.
specifice
 Familiarizareastudenţilor cu particularităţilepsihoterapiei de grup.


Familiarizareastudenţilor cu particularităţilepsihoterapiei de cupluşi de
familie.

98. Conţinuturi
Nr.
de
ore

8.1. Curs

1

2

3

4

5

Metode de
predare

Observaţi
i
Resurse
folosite

Psihoterapiile psihodinamice. Psihanaliza (Sigmund Freud). 4
Psihoterapia psihodinamică post-freudiană. Psihoterapia
analitică (C.G.Jung)
Psihoterapiile cognitiv - comportamentale . Psihoterapiile
comportamentale. Psihoterapiile cognitive. Psihoterapiile
cognitiv-comportamentale
Psihoterapiile experienţiale. Terapia centrată pe persoană
(Carl Rogers). Gestaltterapia (Frederick Pearls). Analiza
existenţială Ludwig Biswanger). Analiza tranzacţională
(Eric Berne)
Terapii centrate pe relaxare. Trainingul autogen (J.H.
Schultz). Relaxarea musculară progresivă (E. Jacobson).
Visul treaz dirijat (R. Discolle). Meditaţia transcedentală
(M. Mahesh)
Psihoterapiile de grup. Caracterizarea generală a
psihoterapiei de grup. Psihodrama

6

6

4

expunerea,
Videoproi
exemplul
ector,
demonstrati
prezentări
v, dezbatere,
Power
descoperire
Point,
dirijată,
suport de
clarificare
curs
conceptuală

4

6 Psihoterapia cuplului şi a familiei
4
Bibliografie
1. Geanina Cucu-Ciuhan, note de curs
2. Cucu-Ciuhan, G., Managementul stresului. Aplicații ale psihoterapiei experiențiale
centrate pe emoții, Editura SPER, București, 2014, (ISBN 978-606-8429-38-0).
3. Frank, Jerome D.,Therapeutic components shared by all psychotherapies.In Harvey, John
H. (Ed); Parks, Marjorie M. (Ed). (1982, 1989). Psychotherapy research and behavior
change., Master lecture series, Vol. 1. (pp. 9-37). American Psychological Association. 193
pp.
4. Norcross, J.C. (2002), Psychotherapy Relationships that Work: Therapist Contributions
and Responsiveness to Patients, American Psychological Association.
5. David, D. (2006), Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Ed. Polorom, Iaşi.
6. David, D. (2006), Metodologia cercetării clinice, Ed. Polirom, Iaşi
7. Mitrofan, I., coord. (2000), Orientarea experianţială în psihoterapie, Ed. SPER, Bucureşti.
8. Holdevici, I. (1996), Elemente de psihoterapie, Bucuresti.
9. Holdevici, I. (1995), Sugestiologie şi psihoterapie sugestivă, Ed. Victor, Bucureşti.
10. Holdevici, I. (1995), Autosugestie şi relaxare, Ed. Ceres, Bucureşti.
11. Rogers, C. (1951), Client-Centred Therapy: Its Curent Practice, Implications, and Theory,
Boston, Houghton Mifflin, USA.
Metode de Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
Nr.
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1
2

de
ore
4
6

Psihoterapiile psihodinamice.

predare
Descoperire
dirijată

Resurse
folosite
Lucrul pe
echipe

Psihoterapiile cognitiv - comportamentale .
Psihoterapiile experienţiale. Terapia centrată pe persoană
(Carl Rogers). Gestaltterapia (Frederick Pearls). Analiza
3
6
existenţială Ludwig Biswanger). Analiza tranzacţională
(Eric Berne)
4 Tehnici de relaxare.
4
5 Psihoterapiile de grup.
4
Bibliografie
1. Geanina Cucu-Ciuhan, note de curs
2. Cucu-Ciuhan, G., Managementul stresului. Aplicații ale psihoterapiei experiențiale
centrate pe emoții, Editura SPER, București, 2014, (ISBN 978-606-8429-38-0).
3. Frank, Jerome D.,Therapeutic components shared by all psychotherapies.In Harvey, John
H. (Ed); Parks, Marjorie M. (Ed). (1982, 1989). Psychotherapy research and behavior
change., Master lecture series, Vol. 1. (pp. 9-37). American Psychological Association. 193
pp.
4. Norcross, J.C. (2002), Psychotherapy Relationships that Work: Therapist Contributions
and Responsiveness to Patients, American Psychological Association.
5. David, D. (2006), Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Ed. Polorom, Iaşi.
6. David, D. (2006), Metodologia cercetării clinice, Ed. Polirom, Iaşi
7. Mitrofan, I., coord. (2000), Orientarea experianţială în psihoterapie, Ed. SPER, Bucureşti.
8. Holdevici, I. (1996), Elemente de psihoterapie, Bucuresti.
9. Holdevici, I. (1995), Sugestiologie şi psihoterapie sugestivă, Ed. Victor, Bucureşti.
10. Holdevici, I. (1995), Autosugestie şi relaxare, Ed. Ceres, Bucureşti.
11. Rogers, C. (1951), Client-Centred Therapy: Its Curent Practice, Implications, and Theory,
Boston, Houghton Mifflin, USA.
99. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
-

100.
Tip
activitate
10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

Evaluare
10.2 Metode de
evaluare

10.1 Criterii de evaluare
50% - Examen scris – test grilă
10 % -Test partial în săptămâna 7-8
10% - Activitatea la seminar
30% - Proiect

10.6 Standard
minim de
performanţă

10.3 Pondere din
nota finală

Examen scris – test
grilă

50%

Test grilă
Observație și notare pe
parcurs
Proiect

50%

Proiectarea unui plan de intervenţie psihologică şi aplicarea lui
Promovarea fiecărui criteriu de evaluare cu minim 50% din punctaj.

Data completării
Titular de curs
09.2018
Prof. univ. dr. Geanina CUCU-CIUHAN
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Titular de seminar / laborator
Conf. univ. dr. Ileana VITALIA

Data aprobării în Consiliul departamentului,
___septembrie_____

Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Conf.univ.dr. Manuela CIUCUREL Conf.univ.dr. Manuela CIUCUREL
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2.1
2.2
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2.4

Psihoterapia copilului și adolescentului
2018-2019
101.
Date despre program
Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti
Facultatea
Științele Educației, Științe Sociale și Psihologie
Departamentul
Psihologie, Științele ale Comunicării și Asistență Socială
Domeniul de studii
Psihologie
Ciclul de studii
Licență
Programul de studii/Calificarea
Psihologie/Psiholog
102.
Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Psihoterapia copilului și adolescentului
Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Geanina Cucu-Ciuhan
Titularul activităţilor de laborator conf.univ. dr. Nicoleta Răban-Motounu
Anul de
Semestru
Tipul de
Regimul
III 2.5
II 2.6
Examen 2.7
studii
l
evaluare
disciplinei

103.
Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4

3.2

din care curs

2

3.3

3.4 Total ore din planul de inv.

3.5

din care curs

28

3.6

56

seminar/laborat
or
seminar/laborat
or

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

SO

2
28
ore
30
15
20
4
-

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Fundamentele psihologiei, Psihologia copilului, Psihologia
4.1 De curriculum
adolescentului, adultului și vârstnicului, Psihopatologia copilului și
adolescentului
C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile
4.2 De competenţe
în psihologie
C4. Evaluarea psihologică a copilului
104.

105.

Condiţii (acolo unde este cazul)
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5.1 De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

5.2

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

106.

videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
înregistrate pe CD
videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale
înregistrate pe CD

Competenţe specifice acumulate
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice
C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei
CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice
specifice în exercitarea profesiei
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe
diverse paliere ierarhice
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării
competențelor psofesionale la dinamica contextului social

107.
Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul
Familiarizarea studenţilor cu modelele și strategiile de intervenție
general al disciplinei psihologică la copil și adolescent
Cunoaşterea modalitatilor de analiza a eficientei psihoterapiei la copil
Familiarizarea cu principalete curente si orientari psihoterapeutice in
7.2 Obiectivele
terapia copilului si adolescentului
specifice
Formarea unor capacitati de diagnostic clinic al tulburarilor psihice la
copil
Formarea unor deprinderi de intervenţie psihoterapeutică primară
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108.

Conţinuturi
Nr. de
ore

8.1. Curs
Eficienţa psihoterapiei la copil: paradigma evidencebased, cercetarea procesului terapeutic, alianţa terapeutică
în psihoterapia copilului
Psihoterapiile cognitiv-comportamentale în tratamentul
copiilor
cu
tulburări
psihice:
psihoterapiile
comportamentale, tehnicile de relaxare, psihoterapiile
cognitive.
Psihoterapiile psihodinamice în tratamentul copiilor cu
tulburări psihice
Psihoterapiile experienţiale în tratamentul copiilor cu
tulburări psihice: Tehnici gestalt utilizabile în psihoterapia
copiilor (desenul, exerciţii de creare a unor lucruri,
povestirile, poeziile, păpuşile, experienţa senzorială,
dramaterapia).
tehnici
metaforice
utilizabile
în
psihoterapia copilului (utilizarea ericksoniană în terapia
copilului, cele trei nivele ale comunicării). Jocul în
psihoterapia copilului.
Psihoterapia familiei cu copilul

Metode de
predare

6

6

6
6

4

Predareînvățare
reflectivă

Observaţii
Resurse
folosite
Mijloace
tehnice
(calculator
, laptop,
etc.) prezentare
a în Power
Point
Resurse
bibliografi
ce –
studiul
literaturii
de
specialitat
e
recomanda
te în
bibliografi
e

Bibliografie
Cucu-Ciuhan G., Psihopatologia copilului și adolescentului, în tratatul ”Copii și adolescenți:
probleme, tulburări, evaluare și intervenție psihoterapeutică”, Coord. Mitrofan I., Editura SPER,
2014, pag. 13-64, (ISBN: 978-606-8429-34-2).
Cucu-Ciuhan G., Ciucurel M, Vitalia I. , Răban-Motounu N., Anghel E. , Ionescu C., Vasile A.,
Stan A., Intervenţie experienţială în abordarea tulburărilordisruptive la copil - diagnostic şi
psihoterapie, Editura Universităţii din Piteşti, 2008, ISBN:978-973-690-746-3.
Cucu-Ciuhan, G., Eficienţa psihoterapiei experienţiale la copilul hiperkinetic: un studiu de validare,
Editura SPER, Bucureşti, 2006, (ISBN: 793-8383-35-8).

Cucu-Ciuhan G., Tulburările psihice la copil, în tratatul „Cursa cu obstacole a dezvoltării umane.
Psihologie, psihopatologie, psihodiagnoză, psihoterapie centrată pe copil și familie”, Coord:
Mitrofan I., Editura Polirom, 2003, pag. 105-144, (ISBN: 973-681-440-8).
Cucu-Ciuhan, G., Trofin, S.D., Educarea copilului cu devieri comportamentale, Editura SYLVI
Bucureşti, 2003, (ISBN: 973-628-051-9).
Cucu-Ciuhan G., Psihogeniile la vârsta copilăriei, în tratatul ”Psihopatologia, consilierea şi
psihoterapia copilului”, Coord: Mitrofan I., Editura SPER, Bucureşti, 2001, pag. 43 - 101, (ISBN:
973-99221-9-8).
Cucu-Ciuhan G., Devierile comportamentale la copil, în tratatul ”Psihopatologia, consilierea şi
psihoterapia copilului”, Coord: Mitrofan I., Editura SPER, Bucureşti, 2001, pag. 43 - 101), (ISBN:
973-99221-9-8).
Cucu-Ciuhan G., Endogeniile şi insuficienţele psihice la copil, în tratatul ”Psihopatologia,
consilierea şi psihoterapia copilului”, Coord: Mitrofan I., Editura SPER, Bucureşti, 2001, pag. 43 101), (ISBN: 973-99221-9-8).
Mitrofan I. şi colab., Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Editura Polirom, 2003, (ISBN: 973681-440-8).
Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale (ediţia a patra revizuită).DSM – IV- TR
2000. Editat în limba română de Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, Bucureşti 2003,
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Coordonator ştiinţific prof dr. Aurel Romilă
Nr. de
ore

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
Eficienţa psihoterapiei la copil
2. Psihoterapiile
cognitiv-comportamentale
în
tratamentul copiilor cu tulburări psihice
3. Psihoterapiile psihodinamice în tratamentul copiilor
cu tulburări psihice
1.

4.

Psihoterapiile experienţiale în tratamentul copiilor cu
tulburări psihice

5. Psihoterapia familiei cu copilul

Metode de
predare

Observaţii
Resurse
folosite

Descoperire
dirijată,
Studii de
caz,
metode
interactive,
conversația
euristică,
dezbatere

Studii de
caz,
înregistrări
video

6
6
6

6

4

Bibliografie
Cucu-Ciuhan G., Ciucurel M, Vitalia I. , Răban-Motounu N., Anghel E. , Ionescu C., Vasile A.,
Stan A., Intervenţie experienţială în abordarea tulburărilordisruptive la copil - diagnostic şi
psihoterapie, Editura Universităţii din Piteşti, 2008, ISBN:978-973-690-746-3
Cucu-Ciuhan, G., Eficienţa psihoterapiei experienţiale la copilul hiperkinetic: un studiu de validare,
Editura SPER, Bucureşti, 2006, (ISBN: 793-8383-35-8).

Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale (ediţia a patra revizuită).DSM – IV- TR
2000. Editat în limba română de Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, Bucureşti 2003,
Coordonator ştiinţific prof dr. Aurel Romilă.
109.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor
comunitaţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent
programului
110.
Tip
activitate
10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

Evaluare
10.2 Metode de
evaluare

10.1 Criterii de evaluare
50% - Examen scris – test grilă
10 % -Test partial în săptămâna 7-8
10% - Activitatea la seminar
30% - Proiect

10.6 Standard
minim de
performanţă

10.3 Pondere din
nota finală

Examen scris – test
grilă

50%

Test grilă
Observație și notare pe
parcurs
Proiect

50%

Proiectarea unui plan de intervenţie psihologică la copil și/ sau adolescent şi
aplicarea lui.
Promovarea fiecărui criteriu de evaluare cu minim 50% din punctaj.

Data completării
Titular de curs
Titular de seminar / laborator
.09.2018
Prof. univ. dr. Geanina Cucu-CiuhanConf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu
Data aprobării în Consiliul departamentului,
___septembrie_____

Director de departament,
(prestator)
Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel
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Director de departament,
(beneficiar),
Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel
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