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Conţinutul cursului: 

Fundamente psihosomatice. Tulburări psihosomatice. Tulburări psihosexuale. Pacientul 

psihosomatic dincolo de vârsta mijlocie. Bolnavul de cancer cu prognoză nefavorabilă. Diferite 

aspecte ale anxietății. Depresia mascată. Psihologia sănătății.  

Proiect de cercetare: efectuați o activitate eficientă în optimizarea umană, ameliorând 

tulburarea psihosomatică şi controlând factorii psihologici implicaţi. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

competenţe: să opereze cu aparatul terminologic al disciplinei, intergrînd noţiunile în modele de 

explicare a personalității; să explice structura personalității în abordarea mai multor autori/ teorii; să 

cunoască teoriile dezvoltării personalităţii sistematizate după următoarele domenii: 1) structura 

teoriei personalităţii; 2) aspectele dinamice ale personalităţii, inclusiv motivele; 3) creşterea şi 

dezvoltarea personalităţii; 4) modificările intervenite pe parcursul vieţii în structura personalităţii; să 

cunoască teoreticienii care au definit termenul de personalitate şi care este esenţa definiţiei lor; să 

cunoască componentele de bază a conştiinţei de sine a personalităţii; să cunoască legăturile 

principale ce contribuie la integrarea personalităţii. 
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Denumirea 

modulului/disciplinelor 
Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

Codul disciplinei F.02.O.007 

Tipul disciplinei Fundamentală, obligatorie 

Anul de studiu / 

semestrul 

Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română/rusă 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de 

contact/ 

 Numărul total de ore 

40 

 

150 
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