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Conţinutul cursului: 

Rolul psihodiagnosticului în consilierea psihologica 

Însuşurile personalităţii 

Tehnicile proiective 

Testul Rorschach şi consilierea psihologica 

Testul Szondi şi consilierea psihologica 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, masterul: va defini testul ca metodă de cercetare psihologică şi socială ; va deosebi 

clasificări ale testelor ; va opera cu aparatul epistemologic referitor la testele ca instrumente de cercetare ; va fi capabil 

să descrie etapele de aplicare a testelor în procesul de consiliere; va diferenția  principiile de aplicare a testelor din 

diferite categorii; va compara difetite tipologii de teste; să poată determina instrumentul psihometric necesar în funcţie 

de scopul evaluării psihodiagnostice ; va manifesta interes faţă de cercetarea empirică în psihologie; va promova 

rigoarea ştiinţifică la proiectarea, execuţia, colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării; va defini obiective 

și scopuri, ţinînd cont de particularităţile cazului clinic, şi stabili un plan de intervenţie psihodiagnostică în 

conformitate cu acestea; va aplica reguli de muncă riguroasă şi eficientă, manifestând capacităţi de lucru în echipă, 

atitudini responsabile faţă de rezultatul muncii respectare a principiilor deontologice; va realiza activități de 

psihodiagnostic clinic în baza informaţiilor medicale şi psihologice disponibile, inclusiv oferite de alţi specialişti ; 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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