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Conţinutul succint al cursului: 

Prezentarea generală a psihanalizei.  

Psihicul – structura, topică, economie.  

Pulsiunile și mecanismele de apărare ale eului. 

Teoria psihanalitică asupra sexualităţii: stadiile dezvoltării psihosexuale, complexul Œdipe și Iocasta 

Principalele manifestări ale inconştientului 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va opera cu 

aparatul terminologic al psihanalizei, intergrînd noţiunile în modele de explicare teoretică a realităţii psihice şi 

utilizînd cunoştinţele în proiectarea consilierii psihologice; va oferi o explicaţie conceptual-metodologică a 

problemelor personalităţii, structurării psihicului, sănătăţii şi patologiilor în psihanaliză; va determina modul de implicare 

a psihanalizei în activitatea de consiliere psihologică în diverse domenii; va reproduce particularităţile esenţiale ale 

diferitor metode de consiliere psihologică şi psihoterapie în conformitate cu principiile psihanalitice; va stabili cu precizie 

conţinutul şi obiectivele cazului clinic şi, în funcţie de acesta, formula ipoteze, organiza şi realiza programul de 

intervenție psihologică; 

va demonstra capacitatea de analiză a personalităţii prin intermediul psihanalizei, determinând sursele problemelor, 

stabilind modul de selectare a metodei de consiliere psihologică; va deţine abilitatea de autoanaliză şi autoperfecţionare; 

va aplica metodele psiahalitice în conformitate cu principiile deontologice şi în limitele competenţelor psihologului; va 

lua decizii psihoterapeutice în baza informaţiilor medicale şi psihologice disponibile, inclusiv oferite de alţi specialişti; va 

promova o poziţie activă civică, implicându-se în tratarea teoretică şi rezolvarea aplicată a problemelor cu referinţă la cele 

mai actuale aspecte ale vieţii cotidiene; va aplica tehnicile şi metodele psianalitice în cunoaşterea de sine şi formarea 

competenţelor profesionale, în consilierea psihologică.  
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