
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihopedagogie Specială 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Psihopedagogie specială 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihoterapii individuale şi de grup pentru persoanele valide şi cu dizabilităţi  

2.2 Titularul activităţilor 

de curs 

Lect.asoc.dr. Carmen Costea-Bărluţiu  

2.3 Titularul activităţilor 

de seminar 

Lect.asoc.dr. Carmen Costea-Bărluţiu  

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 

optional 

 

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

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din 

planul de învăţământ 

42 Din care: 3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 10 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Este indicată parcurgerea disciplinelor: 

 Psihologia generală şi a personalităţii 

 Introducere în psihiatrie/ Psihologia clinică a persoanelor cu 

disabilităţi 

 Psihopedagogia tulburărilor emoţionale şi comportamentale 

 Consilierea familiei şi a persoanelor cu dizabilităţi 

4.2 de competenţe  Aplicarea metodelor de evaluare a tulburărilor clinice la copii, tineri, 

adulţi şi a disfuncţiilor la nivelul sistemului familial (scale, interviuri 

structurate) 



 Construcţia de interviuri semi-structurate pentru evaluarea 

funcţionării psihice a persoanelor cu şi fără dizabilităţi şi a familiilor 

acestora 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 videoproiector 

 laptop 

 imprimantă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 videoproiector 

 laptop 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 Consilierea , orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de 

persoane / grupuri educaționale (copii / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 

Competenţe 

transversale 

 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate 

pe opţiuni valorice explicite in relatie cu drepturile si demnitatea persoanelor cu 

deficienţă/handicap. 

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniu 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dobândirea de informaţii fundamentale referitoare la procesul 

psihoterapeutic şi metode psihoterapeutice validate empiric pentru 

persoane cu şi fără dizabilităţi şi a familiilor acestora 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 identificarea fazelor procesului terapeutic 

 decelarea importanţei realizării contractului terapeutic, a stabilirii şi 

consolidării relaţiei în demersul terapeutic 

 dobândirea unor modele fundamentale caracteristice diferitelor şcoli 

psihoterapeutice (psihodinamice, sistemice, existenţiale, postmoderne, 

etc.)  

 stabilirea particularităţilor psihoterapiei desfăşurate în terapie 

individuală, familială, de grup 

 analiza particularităţilor psihoterapiei desfăşurate cu adulţi, copii 

respectiv adolescenţi 

 familiarizarea cu procesul terapeutic desfăşurat cu persoane care se 

confruntă cu boli cronice sau cu deficienţe, respectiv a membrilor de 

familie a acestora 

 stabilirea specificului muncii psihoterapeutice cu persoane cu 

dificultăţi de învăţare şi dizabilităţi cognitive  

 stabilirea importanţei procesului de formare şi de 

supervizare/intervizare în contextul însuşirii profesiei de psihoterapeut, 

respectiv a practicii psihoterapiei  

 

 

 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Definirea psihoterapiei şi clasificarea principalelor curente în 

psihoterapie 

prelegerea 

brainstorming-ul 

 

2. Condiţii necesare desfăşurării procesului terapeutic prelegerea 

exerciţiul 

 

3. Psihoterapii informate psihanalitic – delimitări conceptuale prelegerea 

demonstraţia 

exerciţiul 

 

4. Modele ale terapiilor dinamice scurte prelegerea 

expunerea 

explicaţia 

 

5. Specificul muncii psihoterapeutice cu persoane cu dificultăţi de 

învăţare, dizabilităţi cognitive 

prelegerea 

brainstorming-ul 

exerciţiul 

 

6. Psihodrama prelegerea  

7. Psihoterapia pozitivă prelegerea 

discuţia 

 

8. Hipnoza şi hipnoterapia prelegerea  

9. Psihoterapia familiei prelegerea  

10. Postmodernismul constructivist în psihoterapie  prelegerea 

brainstorming-ul 

 

11. Terapia narativă prelegerea 

brainstorming-ul 

 

12. Modelul psihanalitic clasic şi modern al doliului  prelegerea 

studiul de caz 

dezbaterea 

 

13. Impactul basmelor tradiţionale în procesul individuaţiei şi vindecării 

copiilor şi adulţilor 

prelegerea 

studiul de caz 

 

14. Încheierea procesului terapeutic dezbaterea 

prelegerea 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Delimitări conceptuale: psihoterapie – consiliere psihologică dezbaterea  

2. Fazele procesului psihoterapeutic brainstorming-ul 

studiul de caz 

 

3. Transfer şi contratransfer în viziunea psihoterapiilor informate 

psihanalitic 

explicaţia 

exerciţiul 

studiul de caz 

 

4. Tehnici ale terapiilor dinamice scurte exerciţiul 

studiul de caz 

 

5. Transferul, contratransferul, identificarea proiectivă în contextul 

psihoterapiei cu persoane care se confruntă cu deficienţe de intelect, 

dificultăţi de învăţare 

exerciţiul 

studiul de caz 

 

6. Tehnici psihodramatice cu aplicare în psihoterapia copilului, 

respectiv adultului 

jocul de rol  

7. Metode şi tehnici ale psihoterapiei pozitive exerciţiul  

8. Tehnici ale hipnopsihoterapiei ericksoniene exerciţiul  

9. Etape ale intervenţiei şi specificul intervenţiilor psihoterapeutice cu 

familii în care cresc copii cu disabilităţi 

exerciţiul  

studiul de caz 

 

10. Adevărul şi realitatea în viziune postmodernistă: implicaţii asupra 

muncii psihoterapeutice 

brainstorming-ul 

 

 



11. Existenţialismul în psihoterapie discuţia în triade  

12. Doliul părinţilor care cresc un copil cu dizabilităţi exerciţiul 

studiul de caz 

 

13. Metafora ca limbaj al inconştientului exerciţiul  

14. Relaţia terapeutică după încheierea procesului brainstorming-ul  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Cursul şi seminarul abordează atât cunoştinţe din sfera procesului de psihoterapie, în general, cât şi 

elemente de psihoterapie a persoanelor cu dizabilităţi, persoane în situaţii de viaţă speciale, şi 

familiilor acestora. Disciplina vizează, pe de o parte, abilitarea studenţilor pentru a recunoaşte ca 

psihopedagogi practicieni eventualele persoane care necesită intervenţie psihoterapeutică, pe de altă 

parte urmăreşte oferirea deschiderii spre formarea în psihoterapie, domeniu relativ nou pe piaţa 

muncii. Cursul asigură legătura dintre teorie şi practică, prin focalizarea asupra intervenţiilor validate 

empiric şi abordarea psihoterapiei din perspectivă integrativă, iar seminariile îşi propun dezvoltarea 

abilităţilor practice, prin metode specifice. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs examen Examen scris 70,00% 

   

10.5 Seminar/laborator Proiect (conceptualizare 

de caz) 

 30,00% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea teoriei care fundamentează diferite metode psihoterapeutice a persoanelor cu şi fără 

dizabilităţi şi a familiei; 

 definirea corectă a conceptelor specifice domeniului; 

 utilizarea corectă a conceptelor din domeniul psihoterapiei, exemplificarea şi operaţionalizarea 

termenilor de specialitate 

 



 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


