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Conţinutul succint al cursului: 

Psihologia şi medicina: istorie şi orientrări. Raporturi şi axe directoare în psihologia clinică. Psihologia clinică: cristalizare 

şi delimitări. Structura personalităţii pacientului. Psihologul clinician. Etica practicii medicale. Dimensiunile sănătăţii. 

Modele ale sănătăţii şi bolii. Depăşirea bolii şi restabilirea sănătăţii. Abordarea legitimă şi abordarea sănătăţii. Modele ale 

sănătăţii şi bolii şi tulurările psihice şi psihosomatice. Teoria social-cognitivă a personalităţii şi psihologia  sănătăţii. Relaţia 

dintre cogniţii şi emoţii. Autoeficacitatea. Stima de sine. Sentimentul de coerenţă. Optimismul. Alte forme de control. 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Va cunoaşte 

definiţia şi terminologia specifică domeniului studiat;  Va explica şi ilustra  diferenţele specifice dintre educaţia pentru 

sănătate, promovarea sănătăţii şi prevenţia îmbolnăvirilor.Va interpreta şi argumenta modul în care factorii cognitivi, 

emoţionali, comportamentali şi sociali influenţează starea de sănătate. Va explica diferenţele dintre programele comunitare, 

instituţionale şi de grup. Va  identifica rolul factorului cognitiv și  comportamental  în sănătate; a  rolului stresului şi a 

riscului pentru boală. Va cunoaşte modalităţi de intervenţie pentru reducerea şi combaterea factorilor de risc pentru sănătate. 

Va promova rigori ştiinţifice în utilizarea  diverselor strategii, metode, tehnici caracteristice metodologiei şi metodelor de 

cercetare ştiinţifică a persoanei, grupului social şi fenomenelor psihosociale din pespectiva psihologiei clinice şi a sănătăţii; 

2.1.1. va asimila deprinderi specifice privind utilizarea diverselor tehnici şi metode caracteristice psihologiei clinice şi a 

sănătăţii; va analiza diverse tehnici şi metode caracteristice psihologiei clinice şi a sănătăţii; va compara diverse tehnici şi 

metode caracteristice psihologiei clinice şi a sănătăţii. va aplica tehnicile de optimizare a sănătăţii şi stării de bine (ex. 

creşterea stimei de sine, dezvoltarea afectivităţii pozitive, controlul stresului). va proiecta strategii de intervenţie primară şi 

secundară asupra factorilor de risc pentru îmbolnăviri (ex. prevenţia fumatului, a consumului de alcool şi droguri, a 

comportament alimentar deficitar, preventia HIV/SIDA) la nivel de grup, comunitar şi populaţional. va  aplica tehnici de 

modificare a comportamentelor de risc (ex. renunţarea la fumat, adicţia de alcool/droguri, asistarea psihologică a anorexiei 

şi bulimiei). va proiecta strategii valide de cercetare a sănătăţii şi bolii (transversale, longitudinale, experimentale, 

prospective, studii de caz, studii calitative, meta-analize). va respecta diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare 

sexuală în educaţia pentru sănătate. va promova o poziţie activă civică, implicându-se în tratarea problemelor majore, 

contemporane a psihologiei clinice şi a sănătăţii; va avansa permanent în cunoaşterea problemelor actuale psihologiei clinice 

şi a sănătăţii;  va adopta aspecte de formare a  deontologiei profesionale. va explica mecanismele prin care sănătatea şi boala 

sunt codeterminate de factori biologici, psihici, sociali şi comportamentali. va proiecta strategii de promovare şi menţinere a 

sănătăţii in contextul sanatatii publice va analiza și promova modalităţile de eliminare şi reducere a factorilor de risc pentru 

îmbolnăviri. 
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