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Conţinutul succint al cursului: 

Psihologia familiei ca ştiinţă. Istoria dezvoltării relaţiilor conjugal-familiale. Compartimentele Psihologiei familiei şi 

direcţiile principale ale activităţii psihologului cu familia.  

Familia contemporană şi caracteristicile ei de bază. Noţiuni ale dragostei, căsătoriei, familiei. Tipurile şi funcţiile familiei. 

Căsătoria sau concubinajul: priorităţile şi dezavantajele familiei alternative. Structura familiei. 

Dinamica familiei. Ciclurile vieţii de familie. Crizele familiei. Fazele dezvoltării cuplului. Dinamica funcţională a familiei. 

Climatul familial şi compatibilitate psihologică. Noţiune de climat familial. Nivelele relaţiilor conjugale. Compatibilitatea 

maritală şi tipurile ei: Compatibilitatea psiho-fiziologică (sexuală şi a temperamentelor).   

Factorii de risc în căsătorie. Conflictul conjugal. Miturile căsătoriei fericite. Gelozia şi semnificaţiile ei. Situaţii 

conflictuale în familie. Diagnosticarea conflictului. Profilaxia conflictului; Consilierea situaţiei conflictuale din familie.  

Psihologia sexualităţii. Noţiune de sex, sexualitate. Modelul trifazic al tulburărilor sexuale. Psihoigiena relaţiilor intime.  

Consilierea familiei. Particularităţile consilierii de familie: individuale, a cuplului conjugal, de grup. Principiile consilierii 

familiei. Schema generală de diagnosticare familială. Tipuri de consiliere familială. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  

sa cunoască fundamentele teoretice ale psihologiei familiei: istoric, teorii, mecanisme; 

sa înţeleaga mecanismele de funcţionare a familiei contemporane şi a factorilor ce influenţează calitatea relaţiilor familiale; 

sa detina priceperea de a se implica în programe de analiza unor studiilor de caz a familiei şi copilului, in echipa 

sa posede competenţa de a manipula cu diverse tehnici de diagnoză şi intervenţie conform necesităţilor individuale,  ale 

beneficiarului şi/sau familiei. 

sa poata dobandi un comportament propriu congruent conform profesiei cu atitudine empatica si asertiva si de-a fi capabil 

sa le implementeze in relatia cu ceilalti; 

sa posede competente in a cunoaste o limba straina pentru a dobandi informatii stiintifice privind psihologia familiei; 

sa detina competenta spre autocunoastere si spre o dezvoltare continua profesionala asistand la traininguri si workshopuri 

de specialitate; 
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