
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 
Master Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Hipnoză şi hipnoterapie cognitiv-comportamentală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector asociat Dr. Loana Comșa 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector asociat Dr. Loana Comșa 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare Examen 
2.7 Regimul 

disciplinei 
Op 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 3.5 Din care: curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 60 

Tutoriat 5 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 148 

3.8 Total ore pe semestru 48 

3.9 Numărul de credite 9 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
Cunoștiințe de bază din domeniul psihologiei și specific din domeniul 

psihologiei clinice și al psihoterapiei; 

4.2 de competenţe Competențe de bază privind evaluarea psihologică; 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Înţelegerea şi aplicarea principiilor intervenţiilor validate ştiinţific în domeniul hipnoterapiei 

• Implementarea eficientă a etapelor demersului clinic/psihoterapeutic în utilizarea hipnozei 

• Competenţe avansate privind stabilirea şi menţinerea relaţiei terapeutice şi managementul 

cazurilor dificile atunci când se utilizează proceduri hipnotice 

• Competenţe avansate privind realizarea conceptualizării cazului 

• Capacitatea de a particulariza procedurile hipnotice la caracteristicile pacientului 
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 • Analiza critică a literaturii de specialitate 

• Capacitatea de a realiza analogii şi de transfer al cunoştinţelor 

• Dezvoltarea şi implementarea unor demersuri de cercetare 

• Cultivarea interesului pentru dezvoltare personală şi profesională continuă 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

5.1 De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu: 

§ Videoproiector şi boxe; 

§ Calculator conectat la Internet; 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
• Sală de curs dotată cu: 

§ Videoproiector şi boxe; 

§ Calculator conectat la Internet; 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Transmiterea de cunoştinţe avansate şi formarea competenţelor de 

implementare a unor proceduri de hipnoterapie validate ştiinţific. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

• Prezentarea principiilor intervenţiei validate ştiinţific în domeniul 

hipnoterapiei 

• Prezentarea principalelor abordări teoretice în  hipnoterapie 

• Formarea capacităţii de implementare eficientă a tehnicilor de 

hipnoterapie 

• Dezvoltarea de competenţe avansate privind stabilirea şi menţinerea 

relaţiei terapeutice şi managementul cazurilor dificile atunci când se 

utilizează hipnoterapia 

• Dezvoltarea capacităţii de a particulariza intervenţia hipnoterapeutică la 

caracteristicile pacientului 

• Ilustrarea principiilor de etică şi deontologie specifice procedurilor 

hipnotice 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Hipnoza - Elemente istorice 

Mituri și concepții greșite despre hipnoză 

Abordări teoretice ale hipnozei 

Paradigma clasică în studiul hipnozei 

Paradigma cognitiv-comportamentală în studiul hipnozei 

Angajamentul cognitivist în studiul hipnozei 

Componente ale abordării cognitiv-comportamentale moderne 

asupra hipnozei 

Tipuri de sugestibilitate 

Hipnoterapia 

Componente aplicative și metodologice 

Modificări la nivel subiectiv-afectiv induse prin hipnoză 

Modificări la nivel cognitiv induse prin hipnoză  

Modificări comportamentale induse prin hipnoză 

Aplicații ale hipnozei în tratamentul tulburărilor mentale 

Intervenţie adjuvantă în condiţii medicale (pregătire pre-operatorie, 

efectele secundare ale tratamentului în cancer, intervenţii dentare) 

Modificarea gândirii disfuncţionale 

Optimizare personală (reducerea vinovăţiei, creşterea toleranţei la 

frustrare, rezolvarea de probleme, asertivitate, îmbunătăţirea 

performanţelor cognitive şi sportive, reducerea perfecţionismului, 

creşterea stării de bine şi a emoţiilor pozitive, etc.) 

• Expunere, discuţii  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Exerciții practice și demonstrații ale aplicării hipnozei: 

Tipuri de sugestibilitate 

    Testarea gradului de sugestibilitate 

    Scala Barber 

    Inducția hipnotică 

    Aplicarea sugestiilor sub paradigma cognitiv-comportamentală 

    Tipuri diferite de inducție 

    Scala Standford 

    Scala Harvard 

    Sarcina de supramotivare 

    Tehnici hipnoterapeutice de bază 

    Autohipnoza 

    Modificarea gândirii disfuncţionale 

    Folosirea hipnozei pentru facilitarea temelor pentru acasă 

    Hipnoterapie cognitiv-comportamentală 

• Exercitii practice, discuții, 

demonstratii, exersare în 

perechi 

 



Tulburări de anxietate 

Tulburări de tip depresiv 

Tulburări de stres post-traumatic 

Tulburări de comportament alimentar 

Adicţie de substanţe (tutun, alcool, droguri) 

Probleme de somn 

Durere cronică sau acută 

Tulburări sexuale (anorgasmie, ejaculare precoce) 

Distres pre-menstrual 

Modificarea gândirii disfuncţionale 

Optimizare personală (reducerea vinovăţiei, creşterea toleranţei la 

frustrare, rezolvarea de probleme, asertivitate, îmbunătăţirea 

performanţelor cognitive şi sportive, reducerea perfecţionismului, 

creşterea stării de bine şi a emoţiilor pozitive, etc.) 

Bibliografie curs și seminar 

Lynn, S. J., & Kirsch, I. (2006). Essentials of Clinical Hypnosis: An Evidence-Based Approach. Washington, DC: 

American Psychological Association. 

Lynn, S. J., Rhue, J. W., & Kirsch, I. (Eds.). (2010). Handbook of Clinical Hypnosis. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

David, D. (2006). Psihologie Clinică și Psihoterapie. Iaşi: Polirom. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile predate şi competenţele vizate sunt în acord cu standardele de bune-practici la nivel naţional şi 

internaţional în domeniul intervenţiilor psihologice validate ştiinţific şi corespund normelor de formare în 

domeniul psihologiei clinice, consilierii şi psihoterapiei solicitate de Colegiul Psihologilor din România. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs  Modul de analiză, sinteză, 

integrare a cunoștiințelor 

teoretice și transferul 

acestora în aplicații practice 

Examen scris  50% 

10.5 Seminar Proiect de seminar 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Demonstrarea însușirii aspectelor teoretice şi practice fundamentale ale disciplinei. Promovarea este 

condiţionată de obţinerea a minim 50% din punctaj și a minim 50% la fiecare componentă: proiect și 

examen. 



 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs   

           20 februarie 2023               Lector asociat Dr. Loana Comsa 

 Data avizării în departament                    

20 februarie 2023       

Semnătura directorului de departament                            

        Conf. Univ. dr. Anca Dobrean 


