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Conţinutul succint al cursului: 

Domeniul general al consilierii psihologice.  

Raportul dintre fundamentele teoretice şi personalitatea consilierului personalitatea consilierului. Cadrul general al 

consilierului de grup.  

Tehnici fundamentale în consilierea și terapia de grup.  

Elemente de consiliere în situații specifice. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

aparatul terminologic al consilierii psihologice şi psihoterapiei de grup, 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 şi sănătăţii în abordările de bază ale consilierii 

psihologice; va determina modul de implicare a psihoterapiilor de bază în activitatea de consiliere psihologică în diverse 

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

conformitate cu principiile de bază; va demonstra capacitatea de stabilire a unui plan de intervenţie în conformitate cu 

metodele consilierii psihologice și psihoterapiei de grup; va deţine abilitatea de autoanaliză şi autoperfecţionare; va aplica 

metodele consilierii psihologice și psihoterapiei de grup 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; va aplica tehnicile şi metodele consilierii 

psihologice și psihoterapiei de grup în cunoaşterea de sine şi formarea competenţelor profesionale, în consilierea 

psihologică. 

Proiect de cercetare: efectuați o activitate eficientă în optimizarea relațiilor sociale, utilizând tehnicile trainingului 

psihosocial. 
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