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Conţinutul succint al cursului: 

Domeniul psihosexologiei  

Sexualitatea umană: comportament și dezvoltare 

Diferenţiere şi anatomie sexuală. Răspunsul sexual 

Relațiile sexuale 

Concepţie, sarcina şi naşterea 

Aspecte normale în psihosexologie. Educatia sexuală 

Disfuncţii, perversiuni și devianțe sexuale 

Stilurile de viaţă sexuală extramaritală la adulţi 

Infecţiile genitale 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: cunoaşterea structurilor 

implicate în sexualitatea umană; cunoaşterea dezvoltării normale şi patologice a sexualitatăţii individului; furnizarea de 

informaţii asupra evoluţiei sexualităţii în cadrul ciclurilor vieţii ; abordarea unor probleme privind disfuncţiile sexuale, 

orientările sexuale şi stilurile de viaţă; cunoaşterea modelelor de asistenţă şi consiliere psihologică în domeniul relațiilor 

sexuale ; interpretarea situaţiilor concrete de asistenţă psihologică; elaborarea planului de intervenţie la nivel de individ, 

adaptat nevoilor specifice ale clientului, cu monitorizarea şi evaluarea intervenţiei; implementarea planului de intervenţie 

la nivel de individ, adaptat nevoilor specifice ale clientului, cu monitorizarea şi evaluarea intervenţiei; sa estimeze 

adevaratele probleme ale unor clienti (la nivel de simptome); sa elaboreze un program de recuperare / ameliorare a starilor 

dificile ale unor persoane concrete; sa promoveze cunoștințele și practicile privind sănătatea publică şi profilaxia 

tulburărilor sexuale; sa asimileze si sa posede acele competente profesionale, care sunt indenspensabile activitatii 

consilierului. 
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