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Conţinutul cursului: 

Familia - concepte, tipologii, teorii. Schimbari si tendinte in structura si functiile familiei. Familia monoparentala. 

Psihologia cuplului. Delimitarii conceptuale : cuplu, casatorie, familie, psihosexologie.  

Caracteristicile vietii de familie. Metode şi tehnici aplicate în lucrul cu familia. Stres si traume familiale. Functionarea 

familiei.  

Consilierea familiei si terapii de familie. Principalele tipuri de terapii de familie. Consilierea familiei si terapia de 

familie in anumite situatii de viata. Dimensiuni etice în terapia de cuplu şi de familie. 

Proiect de cercetare: efectuați o activitate eficientă în optimizarea relațiilor familiale, utilând tehnicile psihoterapeutice 

studiate. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

opereze cu aparatul terminologic al disciplinei, intergrînd noţiunile în modele de explicare teoretică a consilierii 

familiei; să cunoască indicatorii familiei favorabile-problematice; să definească şi să explice probleme concrete ale 

individului şi familiei din spectrul altor fenomene şi procese sociale; să determine şi să interpreteze problemele sociale 

cu care se confruntă individul şi familia în cotidianul actual; să identifice factorii generatori şi mecanismele de 

funcţionare a familiei; 

Să analizeze comportamentul individului uman prin prisma modelelor teoretico-explicative; să stabilească şi să 

aplice programe de investigaţie a familiei; să cunoască şi să opereze cu diverse tehnici specifice de intervenţie în 

familie; să utilizeze metode de autoanaliză eficientă şi de autocontrol al stărilor şi conduitelor personale, de corecţie a 

manifestărilor nefavorabile în comunicarea familială; 

Să aplice competenţele sociale personale – motivaţia socială, atenţia şi abilităţile de percepţie socială, 

asertivitatea, comunicativitatea, empatia, spiritul de cooperare etc. în rezolvarea problemelor ce ţin de familie; să 

stabilească şi să menţină relaţii terapeutice cu membrii de familie; să poată acţiona, adică cu ajutorul unei intervenţii 

conştiente să creeze condiţii pentru dezvoltare şi schimbări;  

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; să fie în stare să analizeze starea clientului şi a sistemului său de 

familie; să gestioneze o cercetare empirică a familiei cu conţinut psihosocial 
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