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Conţinutul succint al cursului: 

Sistemul de servicii psihologice în Republica Moldova.  

Analiza organigramei agenţiei de practică.  

Formarea reprezentării adecvate privind funcţiile, sarcinile, scopul principal, modalităile de documentare a activității 

psihologului. 

Păstrarea şi reactualizarea informaţiei. Formarea abilităților practice de organizare a activității psihologului. 

Întocmirea Rapoartelor de evalaure psihologică. 

Conferinta de totalizare 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va poseda cunoaște diferite 

despre modelele teoretice de evaluare și intervenție în domeniul psihologiei clinice, care-i oferă posibilitatea identificării 

particularităților distincte ale tulburărilor de sănătate mentală și psihosomatică și stabilirii metodelor de 

diagnostic/asistenta/consiliere pentru fiecare caz concret; va cunoaște modele de asistenta și consiliere psihologică în 

conformitate cu teoriile psihoterapeutice de bază ; va stabili cu precizie conținutul și obiectivele cazului clinic și, în 

funcție de acesta, formula ipoteze, organiza și realiza programul de evaluare, interpreta rezultatele; va defini obiective și 

scopuri, ținând cont de particularitățile cazului clinic, și stabili un plan de intervenție în conformitate cu acestea – de 

prevenire, tratament, suport, asistenta, consiliere, integrare etc.; va acționa în conformitate cu principiile deontologice și 

în limitele competențelor psihologului ; va lua decizii psiho - clinice în baza informațiilor medicale și psihologice 

disponibile, inclusiv oferite de alți specialiști; va promova cunoștințele și practicile privind sănătatea publică și profilaxia 

tulburărilor mentale și psihosomatice; va respecta cadrul de competente și limitele profesiei de psiholog angajat în diverse 

domenii ale psihologiei clinice și consilierii psihologice. 
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