
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA  

FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA 

Fișa unității de curs / modulului 

MODELUL UMANIST ÎN PSIHOTERAPIE ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 

Catedra responsabilă Psihologie și Științe ale Educației 

Treapta de studii Studii superioare de masterat, ciclul II 

Programul de masterat Psihologie clinică și consiliere psihologică 

Tipul unității de curs / modulului De specializare, obligatoriu 

Credite ECTS 5 

Numărul orelor de contact / Numărul total de 

ore 
30/120 

Forma de evaluare Examen (studiu de caz) 

Anul de studiu / semestrul Anul 1, sem. II 

Limba de predare Română și rusă 

Titularii cursului Svetlana Rusnac, dr., conf. univ. 

 

Conţinutul succint al cursului: 

Personalitatea în viziunea rogersiană. Particularităţile esenţiale ale terapiei centrate pe client. Psihologia și psihoterapia 

umanistă – cadru conceptual și practică de consiliere 

Analiza Tranzacțională – cadru teoretic și aplicare în psihologia clinică și consilierea psihologică. Practica AT în 

consilierea clinică. Metode și tehnici psihoterapeutice în AT.  Metode de diagnostic al stadiilor Eului şi identificare a 

patologiilor structurale în AT. Analiza comunicării prin prisma AT. Metode de identificare şi analiză a jocurilor. Teoria 

scenariilor în analiza tranzacţională. Schimbarea psihoterapeutică în practica AT. 

Gestaltterapia – cadru teoretic și aplicare în psihologia clinică și consilierea psihologică. Filosofia gestalterapiei. Reguli şi 

ritualuri gestalterapeutice. Importanţa realizării contactului cu mediul şi a dezvoltării capacităţilor de recunoaştere a 

experienţelor în cadrul gestaltterapiei. Cunoaşterea experienţelor afective (experienţe gestaltterapeutice). Integrarea 

polarităţilor. Analiza viselor în gestaltterapie. Mecanisme nevrotice. Exerciţii de depăşire a rezistenţelor nevrotice. 

Asumarea responsabilităţilor 

 

Finalităţi de studiu: 

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

aparatul terminologic al psihologiei şi psihoterapiilor umaniste, 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 terapia centrată pe client‚ 

analiza tranzacţională şi gestalterapie; va determina modul de implicare a psihoterapiilor umaniste în activitatea de 

consiliere psihologică în diverse domenii; va reproduce particularităţile esenţiale ale diferitor metode de consiliere 

psihologică şi psihoterapie în conformitate cu principiile umaniste; va demonstra capacitatea de analiză a personalităţii 

prin intermediul metodelor umaniste, determinând sursele problemelor, stabilind modul de selectare a metodei de 

consiliere psihologică; va deţine abilitatea de autoanaliză şi autoperfecţionare; va aplica metodele psihoterapeutice 

umaniste în conformitate cu principiile deontologice şi în limitele competenţelor psihologului; 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 din punct de vedere umanist; va aplica tehnicile şi metodele psihoterapeutice umaniste în 

cunoaşterea de sine şi formarea competenţelor profesionale, în consilierea psihologică. 
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