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Conţinutul succint al cursului: 

Teorii și doctrine ale consilierii psihologice.  

Modelul psihodinamic-analitic al consilierii 

Modelul behaviorist și comportamental al consilierii psihologice 

Modelul umanist al consilierii psihologice 

Tehnicile terapiei rational-emotive in consiliera psihologica 

Metode gestaltiste in consilierea psihologica 

Consilierea pe vîrste.  

Consilierea copilului de vîrstă preşcolară şi şcolară mică 

Consilierea psihologică a adolescenţilor și a tinerilor 

Personalitatea psihologului.  

Aptitudinile necesare si obligatiile consilierului 

Consilierul ca persoană terapeutică - eficienţă şi profesionalism 

Supervizarea în activitatea psihologului 

Prevenirea și recuperarea arderii emoționale a psihologului consilier. Tehnici specifice 

 

Finalităţi de studiu: 

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

teoretice ale metodelor contemporane de consiliere psihologica; va identifica categoriile cheie specifice modelelor 

terapeutice studiate; va opera cu aparatul terminologic al disciplinii; va compara metodele si tehnicile utilizate in diverse 

abordări terapeutice; va stabili cadrul metodic necesar pentru rezolvarea problemelor cu care se adresează clienţii 

consilierii; va elaborea și va promova propria pozitie în raport cu teoriile consilierii psihologice și psihoterapeutice; va 

analiza și interpreta cazuri tipice din domeniul consilierii si psihoterapiei în conformitate cu  modelele de asistenţă şi 

consiliere psihologică în conformitate cu teoriile psihoterapeutice de bază; va acţiona în conformitate cu principiile 

deontologice şi în limitele competenţelor psihologului; va conștientiza propriile sale probleme, va învăța să soluționeze 

propriile conflicte; va estima adevaratele probleme ale unor clienti (la nivel de simptome); va elabora programe de 

recuperare / ameliorare a starilor conflictuale, dificile ale unor persoane concrete; va asimila si va poseda acele 

competente sociale, care sunt indenspensabile activitatii consilierului 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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