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Conţinutul succint al cursului: 

Abordări psihanalitice în psihoterapie. Psihoterapia psihanalitică: geneză şi repere istorice. Aparatul psihic în psihanaliză. Matricea teoretică a 

psihoterapiei phianalitice. Strategia etiologică. Principiile psihoterapiei psihanalitice 

Abordări umaniste în psihoterapie. Psihoterapia umanistă: geneză şi repere istorice. Psihologie și psihoterapie existențial-umanistă. Psihoterapia 

centrată pe client. Gestaltterapia. Analiza tranzacțională. Ariille de extindere a psihoterapiei umaniste  

Abordări cognitiv-comportamentale în psihoterapie. Psihoterapia cognitiv-comportamentală: geneză şi repere istorice. Fundamentele teoriei 

cognitiv- comportamentale, Paşii procesului de psihoterapie şi consiliere cognitiv-comportamentală. Ariile de extindere a psihoterapiei cognitiv-

comportamentale. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: cunoaşterea și analiza definiţiilor de bază şi 

terminologiei specifice domeniului studiat;  însuşirea reperelor teoretice, metodologice şi aplicative a psihoterapiei; parcurgerea punctelor comune şi 

a diferenţelor dintre psihoterapie, consiliere şi dezvoltare personală; însuşirea etapelor metodologice ale procesului de psihoterapie; reliefarea 

elementelor specifice activităţilor de psihoterapie, consiliere şi dezvoltare personală; cunoaşterea cadrului terapeutic, specificului practicării şi 

derulării programului de asistare psihologică diferenţiat de forme de intervenţie ; cunoaşterea definiţiei şi terminologiei specifice domeniului studiat; 

cunoaşterea cadrului terapeutic, specificului practicării şi derulării programului de asistare psihologică diferenţiat de forme de intervenţie; descrierea 

duratei programelor terapeutice şi de consiliere; cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor şi principiilor psihoterapiei şi a consilierii; cunoaşterea 

domeniilor de aplicare a psihoterapiei şi a consilierii; 

descrierea şi caracterizarea modelelor de conceptualizare a problemelor de natură psihologică utilizate în psihoterapie şi consiliere; cunoaşterea 

particularităţilor psihoterapiei şi a consilierii pentru copii, adolescenţi, adulți; cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor şi principiilor psihoterapiei şi 

ale consilierii psihologice; cunoaşterea domeniilor de aplicare a psihoterapiei şi a consilierii; cunoașterea principiilor cercetării psihologice 

fundamentale şi aplicative în domeniul psihoterapiei şi a consilierii psihologice ; asimilarea deprinderilor specifice privind utilizarea diverselor 

tehnici şi metode caracteristice psihoterapiei şi consilierii; argumentarea principiilor care fundamentează activitatea de psihoterapie şi consiliere; 

explicarea şi interpretarea principiilor şi mecanismelor care fundamentează tehnicile de prevenţie şi intervenţie în psihoterapiei şi consiliere; 

promovarea rigorii ştiinţifice în utilizarea  diverselor strategii, metode, tehnici caracteristice psihoterapiei şi consilierii; pregătirea teoretică şi practică 

în domeniul psihoterapiei şi consilierii bazate pe diferite programe de educaţie: cognitiv- comportamentală, psihanalitică, umanistă, pozitivistă, 

integrativă; proiectarea de programe de prevenţie şi intervenţie bazate pe principiile teoriei raţional emotive şi comportamentale, dar şi psihanalitice, 

umaniste, pozitiviste, integrative; aplicarea de tehnici şi strategii de prevenţie şi intervenţie la copii şi adolecenţi, atât la nivel individual cât şi la 

nivel de grup ; va promova o poziţie activă civică, implicându-se în tratarea problemelor majore, contemporane a psihoterapiei şi consilierii; va 

asimila reperele conceptuale a psihoterapiei şi consilierii; va deţine unele competenţe de bază în diagnostic şi evaluare pshoterapeutică; va deţine 

unele competenţe de bază pentru derularea programelor de psihoterapiei şi consiliere; va fi capabil de transfer şi adaptare a cunoştinţelor la diverse 

categorii de probleme psihologice; va cunoaşte şi va înţelege aplicaţiile ştiinţelor cognitive în practica psihologică; va avansa permanent în 

cunoaşterea problemelor actuale ale psihoterapiei şi consilierii; va adopta aspecte de formare a  deontologiei profesionale; 

va cultiva o  atitudine responsabilă faţă de activităţile de promovare şi menţinere a sănătăţii psihice; va manifesta şi va promova valorile şi principiile 

de deontologie profesională a psihoterapeutului şi a consilierului psihologic; va cultivă etica şi deontologia profesională în desfăşurarea activităţii de 

cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor acesteia; va manifesta interes pentru dezvoltarea personală şi profesională continuă; va proba 

atitudine critică în abordarea ştiinţifică a personalităţii; va colabora cu colegi, profesionişti, instituţii de profil în vederea demarării unor parteneriate 

(programe de cercetare/aplicative); va comunică eficient în contexte profesionale şi personale; va relaţiona eficient în contextul activităţilor în 

echipă; va demonstra un bun management al resurselor materiale şi de timp; 

va realiza autonom şi responsabil sarcinile profesionale; va demonstra o bună autoreglare a învăţării; va gândi critic şi autoreflectiv. 
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