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Conţinutul succint al cursului: 

Criza 

Psihologia şi managementul stresului 

Trauma psihică și stresul posttraumatic 

Violența, victimizarea, suicidul 

Strategii de diminuare şi combatere a stresului 

Psihoterapia sindromului stresului post-traumatic (SSPT) 

 

Finalităţi de studiu: 

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

cunoaşte diferite modele teoretice de evaluare a simptomelor stresului posttraumatic; va cunoaște particularități 

psiho-comportamentale distincte ale impactului evenimentelor și situațiilor traumatizante; va cunoaște tehnologia 

psihoterapeutică a traumei psihice orientată pe declanșarea resurselor compensatorii ; va efectua tehnologia de lucru 

cu trauma psihică; va identifica în procesul lucrului cu trauma psihică resursele compensatorii; va susține 

declanșarea și stabilizarea în timp a resurselor compensatorii a clientului; va acționa în conformitate cu 

recomandările  deontologice şi în limitele competenţelor sale în lucru cu trauma psihică; va poseda capacitatea de a 

evalua și oferi soluții în cazul unor calamități naturale sau sociale ; va lua decizii în vederea restabilirii resurselor 

compensatorii în cazurile de traumă psihică, având în vedere informaţiile medicale şi psihologice disponibile, 

inclusiv oferite de alţi specialişti; va promova cunoștințele și practicile privind profilaxia stresului; va respecta 

cadrul de competențe și limitele profesiei sale în lucru cu trauma psihică ; va respecta cadrul de competențe și 

limitele profesiei de psiholog angajat în diverse domenii ale psihologiei juridice, realizând activități profesionale în 

conformitate cu acestea. 
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Revista de psihologie/ http://www.psihologie.key.md/ 
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