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Conţinutul cursului: 

Introducere în psihologia clinică.  

Istorie, teorii şi metode.  

Bazele teoretice ale psihologiei clinice şi psihopatologiei.  

Psihopatologia ca proces: vulnerabilitate şi rezilienţă.  

Problemele fundamentale ale ființei umane.  

Proiect de cercetare: descrierea problemelor fundamentale ale ființei umane. 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe: va cunoaşte domeniile clinice de aplicare ale psihologiei, inclusiv particularitățile pe 

diferite grupe de vârstă; va înţelege principiile cercetării psihologice fundamentale şi aplicative în 

domeniul psihologiei clinice.va dezvolta prerechizite pentru formarea competenţelor de psiholog 

clinician şi psihoterapeut; va dobândi abilităţi de proiectare şi conducere a cercetării psihologice 

fundamentale şi aplicative în domeniul psihologiei clinice; va determina factorii declanşatori de boli 

somatice; va demonstra capacitatea de analiză a personalităţii prin intermediul concepţiilor 

psihoclinice; va exersa abilităţi de bază în desfăşurarea activităţii de evaluare clinică, utilizare a 

principalelor instrumente folosite în evaluarea clinică, metode de intervenţie la diferite categorii de 

vârstă, la diferite tipuri de psihopatologie; va aplica tehnicile şi metodele psihoclinice în procesul 

cunoaşterii de sine şi formării competenţelor profesionale; va manifesta interes pentru dezvoltarea 

personală şi profesională continuă, atitudine critică în abordarea ştiinţifică a fenomenelor psihice; își 

va cultiva o atitudine responsabilă faţă de activităţile de promovare şi menţinere a sănătăţii psihice; 

va cunoaște şi promova valorile şi principiile de deontologie profesională a psihologului clinician; 

va respecta etica şi deontologia profesională în desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi  

valorificarea rezultatelor acesteia. 
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