
 

PROGRAMA CURSULUI 

PSIHOLOGIE CLINICĂ, PSIHODIAGNOSTIC  ŞI INTERVENŢII 

TERAPEUTICE DE TIP INTEGRATIV. ELEMENTE DE LOGOPEDIE 

Descrierea cursului: 

 Cursul de formare de bază în  „Psihologie clinică, Psihodiagnostic  şi intervenţii terapeutice 

de tip integrativ. Elemente De Logopedie ”  a fost conceput de către formatori într-un format de: 

310 ore pregătire teoretică, 80 ore practică profesională efectuată în unităţi de specialitate, 20 ore 

cunoaştere personală. 

Frecvenţă de desfăşurare: un modul/lună, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. 

Total ore pregătire profesională – 410 ore 
 

******** 

A. PSIHOLOGIE CLINICĂ – 160 ore teorie/35 ore practica 

Modulul I.Elemente introductive în psihologia clinică.  Număr total ore pregătire: 15 ore – teorie 

1.   Elemente introductive (2 ore) 

2. Dezvoltarea generală a individului – etape, vârste (5ore) 

3. Conceptul de dezvoltare psihică. Procese psihice (5ore) 
4. Metode de evaluare (3 ore) 
 

Modulul II. Număr total ore pregătire: 15 ore – teorie 

1. Metodologie de lucru (3 ore) 

2. Stadialitatea dezvoltării (6 ore) 

3. Procesele psihice în evoluţia lor (6 ore) 

Modulul III.Psihopatologia copilului. Număr total ore pregătire: 15 ore – teorie; practică – 5 ore 

1. Copilul şi psihopatologia familiei (8 ore) 

2. Carenţa în afecte şi aferente sociale (4 ore) 

3.   Metode de evaluare (3 ore) 

4.   Practică profesională (5 ore) 

 

Modulul IV. Număr total ore pregătire: 15 ore – teorie; practică – 5 ore 

1.   Tulburările psihice diagnosticate în perioada de sugar, copilărie, adolescenta (8 ore) 

2.   Copil - boala-handicap (4 ore) 

3.   Metode de evaluare (3 ore) 

4.   Practică profesională (5 ore) 

 

Modulul V. Psihopatologia adolescentului.Număr total ore pregătire: 15 ore – teorie; practică – 5 ore 

1. Psihopatologia adolescentului (12 ore) 

2. Evaluare şi intervenţie (3 ore) 

3. Practică profesională (5 ore) 

 

Modulul VI. Psihopatologia adultului. Număr total ore pregătire: 25 ore – teorie; practică – 5 ore 

1. Psihopatologia adultului - dezvoltare, maturizare (8 ore) 

2. Psihopatologia varstnicului – dezvoltare, adaptare (8 ore) 

3. Psihodiagnostic şi evaluare (9 ore) 

4. Practică profesională (5 ore) 

 



 

 

Modulul VII. Semiologia proceselor psihice Număr total ore pregătire: 25 ore – teorie; practică – 5 ore 

         1. Semiologia proceselor psihice  

a. Tulburările De Conştientă (2 ore) 

  b. Tulburările De Orientare (2 ore) 

  c. Tulburările De Atenţie (2 ore) 

  d. Tulburările De Memorie (2 ore) 

  e. Tulburările De Percepţie (2 ore) 

  f.  Tulburările De Gândire (2 ore) 

  g. Tulburările De Vorbire (2 ore) 

  h. Tulburările De Voinţă (2 ore) 

  i.  Tulburările De Dispoziţie (2 ore) 

  j.  Tulburările Activităţii Motorii (2 ore) 

  k. Comportamente Agresive Extreme (2 ore) 

                      2. Metode de evaluare (3 ore) 

                      3. Practică profesională (5 ore)  

 

Modulul VIII. Tulburari psihosomatoforme. Număr total ore pregătire: 15  ore – teorie; practică 

                                                                                                                                                   – 5 ore 

1. Tulburările disociative şi somatoforme (5 ore) 

2. Tulburări privind consumul de substanţe (2 ore) 

3. Alcoolismul (2 ore) 

4. Tulburările alimentare (2 ore) 

5. Tulburările sexuale (2 ore) 

6. Tulburări ale controlului impulsiv (2 ore) 

7. Practică profesională (5 ore) 

 

Modulul IX. Neuropsihologia clinică Număr total ore pregătire: 10 ore – teorie; ; practică – 5 ore 

         1.  Neuropsihologia clinică (10 ore) 

         2.  Practică profesională (5 ore) 

          

Modulul X. Preventia in psihiatrie – Strategii de combatere a riscului si de crestere a calitatii vietii. 

  Numar total ore pregatire: 10 ore - teorie  

 

B. PSIHODIAGNOSTIC  ŞI INTERVENŢII TERAPEUTICE DE TIP INTEGRATIV – 100 ore 

teorie/35 ore practica 

 

Modulul XI.Introducere in psihoterapia integrativă. Număr total ore pregătire:  10 ore – teorie 

1. Psihoterapie integrativă – Introducere (2 ore) 

2. Psihodiagnostic în psihoterapia integrativă: diagnosticul psihoterapeutic, 

diagnosticul relaţional, DSM IV şi ICD – 10; (6 ore) 

3. O teorie integrativă a motivaţiei. Interviul motivaţional (2 ore) 

 

Modulul XII. Relaţia terapeutică Număr total de ore pregătire: 10 ore – teorie; practică - 5 ore 

1. Relaţia terapeutică – o perspectivă integrativă asupra procesului terapeutic. 

Construirea relaţiei terapeutice (5 ore) 

2. Psihodinamica: mecanisme de apărare, conflicte inconştiente, transfer şi 

contratransfer, procese paralele (5 ore) 

                               3.  Practică profesională (5 ore) 

 



 

 

 

 

 

Modulul XIII. Număr total ore pregătire: 20 ore – teorie ; practică – 10 ore 

 

1. Psihanaliza. Fundamente (5 ore) 

2. Psihoterapia cognitiv comportamentală.Intervenţii cognitiv comportamentale (10 ore) 

3. Modele integrative în psihoterapie (5 ore) 

4. Practică profesională (10 ore) 

 

Modulul XIV. Număr total ore pregătire: 25 ore - teorie; practică – 10 ore 

1. Psihoterapia tulburărilor depresive (7 ore)   

2. Psihoterapia tulburărilor de anxietate (7 ore) 

3. Psihoterapia tulburărilor de comportament alimentar (4 ore) 

4. Psihoterapia schizofreniei – un model integrativ (7 ore) 

5. Practică profesională (10 ore) 

 

Modulul XV. Număr total de ore pregătire: 25 ore - teorie; practică – 10 ore 

1. Psihoterapia tulburărilor de personalitate (8 ore) 

2. Psihoterapia tulburărilor adictive (5 ore) 

3. Psihoterapia tulburărilor de somn (5 ore) 

4. Psihoterapia copilului şi adolescentului (7 ore) 

5. Practică profesională (10 ore) 

Modulul XVI. Număr total de ore pregătire: 10 ore - teorie 

1. Consiliere organizaţională şi orientare profesională (5 ore) 

2. Diagnostic organizaţional în evaluarea stresului (5 ore) 

 

Modulul XVII.  Program de dezvoltare personală:  20 ore 

 

C. ELEMENTE DE LOGOPEDIE – 50 ore teorie/10 ore practica 

 

Modulul XVIII. Număr total ore pregătire: 15 ore – teorie; practică - 3 ore  

1. Deficienţa mintală (5 ore) 

2. Deficienţa de vedere (handicapul vizual) (5 ore) 

3. Deficienţa de auz (5 ore) 

4. Practică profesională (3 ore) 

Modulul XIX. Număr total ore pregătire: 25 ore – teorie: practică - 3 ore  

1. Deficienţele fizice şi psihomotorii (8 ore) 

2. Tulburări de comportament (9 ore) 

3. Deficienţele de limbaj (8 ore) 

4. Practică profesională (3 ore) 

Modulul XX. Număr total ore pregătire: 10 ore – teorie; practică – 4 ore  

1. Deficienţele multiple (polihandicapul) (10 ore) 

2. Practică profesională (4 ore) 

Modulul XXI. Număr total ore pregătire: 15 ore  

Evaluarea cursanţilor : examen scris şi oral 


