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Conţinutul succint al cursului:
Domeniul psihosexologiei
Sexualitatea umană: comportament și dezvoltare
Diferenţiere şi anatomie sexuală. Răspunsul sexual
Relațiile sexuale
Concepţie, sarcina şi naşterea.
Aspecte normale în psihosexologie. Educatia sexuală
Disfuncţii, perversiuni și devianțe sexuale
Stilurile de viaţă sexuală extramaritală la adulţi.
Infecţiile genitale
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
Va cunoaşte diferite modele teoretice de evaluare şi intervenţie în domeniul psihologiei clinice, care-i oferă posibilitatea
identificării particularităţilor distincte ale tulburărilor de sănătate mentală şi psihosomatică şi stabilirii metodelor de
diagnostic/asistenţă/consiliere pentru fiecare caz concret; va cunoaşte modele de asistenţă şi consiliere psihologică în
conformitate cu teoriile psihoterapeutice de bază; va defini obiective şi scopuri, ţinând cont de particularităţile cazului
clinic, şi stabili un plan de intervenţie în conformitate cu acestea – de prevenire, tratament, suport, asistenţă, consiliere,
integrare etc.; va promova cunoștințele și practicile privind sănătatea publică şi profilaxia tulburărilor mentale şi
psihosomatice; va respecta cadrul de competenţe şi limitele profesiei de psiholog angajat în diverse domenii ale psihologiei
clinice şi consilierii psihologice.
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