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Conţinutul succint al cursului: 

Legislaţia internaţională şi naţională privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie  

Fenomenologia violenţei în familie  

Profilul psihologic al victimei violenţei în familie 

Profilul psihologic al abuzatorului în familie 

Tratarea multidisciplinară a problemei violenţei în familie: aspecte ale profilaxiei şi combaterii 

Efectele psihologice ale violenţei în familie  

Tehnologii psihologice de reabilitare a victimelor violenţei în familie 

Asistenţa psihologică a femeilor – victime ale violenţei în familie 

Asistenţa psihologică a copiilor – victime ale violenţei în familie 

Asistenţa psihologică a abuzatorilor în familie 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va opera cu aparatul 

terminologic al disciplinei, intergrînd noţiunile în modele de explicare teoretică a fenomenului violenţei în familie; va poseda 

cunoştinţe cu referinţă la legislaţia internaţională şi naţională în domeniul prevenirii şi combaterii VF în limitele competenţelor 

profesionale; va reproduce conţinutului fenomenologiei VF, al efectelor pe care aceasta le are asupra actorilor implicaţi; va 

determina și va interpreta problemele pe care le provoacă VF în cadrul îngust al familiei şi cel larg – social; va cunoaște 

manifestările psihoclinice și criteriile de diagnostic ale stresului postraumatic, cauzat de VF ; va cunoaște metodologia şi 

tehnologiile care pot fi utilizate în asistenţa victimelor VF şi a abuzatorilor familiali ; va explica probleme concrete legate de 

manifestarea VF; va recunoaște tipurile şi formele VF; va analiza comportamentul victimei VF şi al abuzatorului familial prin 

prisma modelelor teoretico-explicative ; va stabili rolul şi funcţiile psihologului în echipa multidisciplinară, în cadrul centrelor 

de reabilitare a victimelor VF şi a abuzatorilor familiali; va identifica sindromul de stres posttraumatic şi va explica 

manifestarea lui în cazul specific al victimei VF şi a fiecărei categorii de victime; va utiliza metode de psihodiagnostic în 

cercetarea fenomenului VF; va stabili și va aplica programe de consiliere în cazurile de VF ; va aplica metode de 

psihodiagnostic și consiliere psihologică în conformitate cu principiile deontologice şi în limitele competenţelor psihologului ; 

va lua decizii psihoclinice în baza informaţiilor medicale şi psihologice disponibile, inclusiv oferite de alţi specialişti ; va 

promova o poziţie activă civică, implicându-se în tratarea teoretică şi rezolvarea aplicată a problemelor cu referinţă la 

fenomenul complex al VF; va aplica tehnicile şi metodele de psihodisgnostic și consiliere psihologică în conformitate cu 

competențele și limitele prevederilor legale și principiilor deontologice. 
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