
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE TRANSPERSONALĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Anca Munteanu 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Iuliana Costea 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obt. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 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 4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 2 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat  - 

Examinări  - 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 8 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 50 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • nu este cazul 

4.2 de competenţe • nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • nu este cazul 

 

6. Competenţele specifice acumulate – cam multe competente profes pt 2 credite 
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei transpersonale 

• Descrierea fenomenelor psihologice utilizând adecvat conceptele și teoriile din domeniul Psihologiei 

transpersonale 

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie transpersonală 

• Evaluarea calitătii informaţiilor şi a ierarhizării conceptelor utilizate, în funcţie de sfera, extensiunea şi 

definiţie, dar şi în funcţie de necesitatea contextului; 

• Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de baza din domeniul transpersonal, 

precum şi informaţii şi observaţii în mod propriu; 

Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice în domeniul transpersonal 

• Interpretarea situaţiilor concrete de asistenţă psihologică la nivelul individului şi grupului. 
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• Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei este înţelegerearestructuărilorparadigmaticepe care 
mişcareatranspersonală, în general, şipsihologiatranspersonală, în particular, le 
provoacăîn plan epistemic şiatitudinal, precum şi de a deprinde anumite tehnici de lucru 
în domeniul transpersonal. 

7.2 Obiectivele specifice  Să identifice concepte şi teorii specifice domeniului; 
 Să realizeze un demers de cercetare în domeniul transpersonal; 
 Să exploreze tehnici ca auto şi intercunoaştere; 
 Să îşi antreneze abilitatile de lucru in grup; 
 Să-şi identifice şi să îmbogăţească anumite cunoştinţe din domeniul transpersonal. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

C1. Identitatea psihologiei transpersonale 
 

Prelegere, 
conversație, 
demonstraţie 

De citit:  

Grof S. (2005).Psihologiaviitorului, Bucureşti, Elena Francisc 
Publishing; 
Mânzat I. (2002).Psihologietranspersonală, Iaşi, EdituraCantes;  
Munteanu A. (1999).Psihologietranspersonală – o 
provocarepentrumileniul al-III-lea, în vol. „PsihologiaAstăzi” (I), 
Timişoara, EdituraEurostampa. 

C2. - 3. A patra stare de conştienţă 
Definiţie şi trăsături specifice; 
Situaţii existenţiale care pot produce stări 
transpersonale) 

Prelegere, 
conversație, 
demonstraţie 

De citit:  

Lazlo E. (2009): Transformareacuantică, Bucureşti, Elena 
Francisc Publishing;  
Peake A., (2014), Forţainfinită a campului mental, Editura 
Lifestyle; 
Talbot M. (2004): Universulholografic, Bucureşti, CarteaDaath 
Publishing House;  
Wilber K. (2005): Fărăgraniţe, Bucureşti, Elena Francisc 
Publishing 

C4-5A patra stare de conştienţă 
Metode de inducere a unei stări stranspersonale 
Dovezi în favoarea existentei stării transpersonale 

Prelegere, 
conversație, 
demonstraţie 

De citit:  

Lazlo E. (2009): Transformareacuantică, Bucureşti, Elena 
Francisc Publishing;  
Laszlo, E., Grof, S., Russell, P. (2009) Revolutia conştiintei. 
Elena Francisc Publishing, Bucureşti. 
Peake A., (2014), Forţainfinită a campului mental, Editura 
Lifestyle; 
Talbot M. (2004): Universulholografic, Bucureşti, CarteaDaath 
Publishing House;  

C6.-7. A patra stare de conştienţă 
Tipuri de experimente şi rolul experimentării unei 
stări transpersonale (informaţional, aptitudinal, 
atitudinal, terapeutic şi educativ) 

Prelegere, 
conversație, 
demonstraţie 

De citit: 

Lazlo E. (2009): Transformareacuantică, Bucureşti, Elena 
Francisc Publishing;  
Peake A., (2014), Forţainfinită a campului mental, Editura 
Lifestyle; 
Talbot M. (2004): Universulholografic, Bucureşti, CarteaDaath 
Publishing House;  

C8.Fenomenele sincronistice  Prelegere, 
conversație, 
demonstraţie 

De citit: 

Hopcke R.H. (2002): Nimic nu e întâmplător, Bucureşti, 
EdituraHumanitas;  
Holland A. C. (2008): Sincronicitatea, Bucureşti, Elena Francisc 
Publishing;  
Munteanu A. (2005): Sincronicitatea, o caleregalăspre 
transpersonal, Revista de PsihoterapieExperienţială, nr. 30; 
Wilcock D, (2014), Cheiasincronicităţii, EdituraAdevărDivin. 

C9-10. Experienţele în proximitatea morţii Prelegere, 
conversație, 
demonstraţie 

De citit: 

Eben A. (2013), Dovadalumii de dincoloadusă de un 
neorochirurg, Editura Lifestyle 
Parnia s. (2011), Ultimafrontiera. 



Unstudiuinnoitorasupravietiisi a mortii, EdituraHumanitas. 
Schwartz, G., Simon, W. L., (2014), 
Experimenteprivindviaţadupămoarte, Editura Lifestyle. 

C11-12-13. Psihoterapia din perspectivă 
transpersonală 

Prelegere, 
conversație, 
demonstraţie 

De citit: 

Dossay L., (2014), Cuvinte tămăduitoare, Editura Lifestyle 

Grof S. (2005): Psihologiaviitorului, Bucureşti, Elena Francisc 
Publishing;  
Mânzat I. (2002): Psihologietranspersonală, Iaşi, 
EdituraCantes;  
Munteanu A. (2003): Angajamentul transpersonal 
înpsihoterapie, în vol. „PsihologiaAstăzi” (III), Timişoara, 
EdituraEurostampa. 

C14. Curs deschis 
(Temă la alegerea studenţilor) 

Prelegere, 
conversație, 
demonstraţie 

Feed-back-ul activităţii de pe parcursul semestrului 

Bibliografie selectivă (principală) 
Grof S. (2005).Psihologiaviitorului, Bucureşti, Elena Francisc Publishing; 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

S1. Incursiuneistorică: 
precursoriişiprincipaliireprezentanţi 

Prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activităţi de 
grup 

Ellison, C., Fan, D. (2008). Daily spiritual experiences and 
psychological well-being among U.S. adults. Social Indicators 
Research, 88, 247-271.  
Grof, S. (2008). Brief history of transpersonal psychology. 
International Journal of Transpersonal Studies, 27, 2008, 46-
54.  
Hartelius, G., Caplan, M., Rardin, M. A. (2007). Transpersonal 
psychology: Defining the past, divining the future. The 
Humanistic Psychologist, 35(2), 1-26. 

S2. Visul lucid – tehnici şi importanţă terapeutică Prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activităţi de 
grup 

Waggoner R. (2009): Lucid Dreaming: Gateway to the Inner 
Self, Moment Point Press, S.U.A;  
Laberge S. (1991): Lucid Dreaming: Psychophysiological Studies 
of Consciousness during REM Sleep, Sleep and Cognition. 
Washington, D.C.: American Psychological Association, 1990 
(pp. 109-126).  
Laberge S. (1991): Exploring the World of Lucid Dreaming, The 
Ballantine Publishing Grup, S.U.A. 

S3. Meditaţia – calearegalăspre transpersonal Prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activităţi de 
grup 

Burke A., (2012), Comparing Individual Preferences For Four 
Meditation Techniques: Zen, Vipassana (Mindfulness), QiGong, 
and Mantra, Explore, Vol 8, Nr. 4, 237-242. 
Grossman P, et al. (2004). Mindfulness-based stress reduction 
and health benefits: a meta-analysis. Journal of Psychosomatic 
Res;57:35–43. 
Vigne J., (2005): Meditaţie şi psihologie, Elena Francisc 
Publishing 

S4. 
Aportulconcepţieigrofieneînpsihologiatranspersonală: 
urgenţelespirituale 

Prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activităţi de 
grup 

Lukoff, D., Lu, F., Turner, R. (1998). From spiritual emergency 
to spiritual problem: The transpersonal roots of the new DSM-
IV Category. Journal of Humanistic Psychology, 38(2), 21-50. 
Lukoff, D., Lu, F., Yang, P. (2010). DSM-IV Religious and 
Spiritual Problems. In J. Peteet & F. Lu (Eds.), Religious and 
Spiritual Considerations in Psychiatric Diagnosis: A Research 
Agenda for DSM-V (pp. 187-214). Washington, D.C.: American 
Psychiatric Association Press 

S5. Aportul concepţiei grofiene în psihologia 
transpersonală: trauma naşterii si matricile perinatale 

Prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activităţi de 
grup 

Grof S., (2005): Psihologiaviitorului, Elena Francisc Publishing, 
Bucureşti, 
Grof S. (2007): Dincolo de raţiune, Bucureşti, Editura Curtea 
Veche; 
Grof S., (2008): Când imposibilul devine posibil, Elena Francisc 
Publishing, Bucureşti, 
Grof, S., (1973), Theoretical and empirical basis of 
transpersonal psychology and psychotherapy: Observations 
from LSD research, The Journal of Transpersonal 
Psychology 5.1: 15 

S6. Psihoterapiile de factură transpersonală Prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

Grof S., (2005): Psihologiaviitorului, Elena Francisc Publishing, 
Bucureşti, 
Grof, S., Grof, C. (2013) Respiraţia holotropică. Elena Francisc 
Publishing, Bucureşti. 



S7. Psihotearpeutul transpersonal şi beneficiile 
includerii travaliului spiritual în psihoterapie 

Prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

Breitbart W. (2002). Spirituality and meaning in supportive 
care: spirituality-and-meaning-centered group psychotherapy 
interventions in advanced cancer. Support Care Cancer;10: 
272-280. 
Puchalski C, Romer A.L. (2000). Taking a spiritual history 
allows clinicians to understand patients more fully. J Palliat 
Med 2000; 3:129-137 
O’Reilly, M.L. (2004). Spirituality and the mental health clients. 
Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 
7(42), 44- 54 
Willber K. (2005): Graţieşiforţă, Bucureşti, Elena Francisc 
Publishing. 

Bibliografie selectivă (principală) 
• Grof S., (2005): Psihologiaviitorului, Elena Francisc Publishing, Bucureşti, 

• Grof S., (2008): Cândimposibiluldevineposibil, Elena Francisc Publishing, Bucureşti, 

Bibliografiesuplimentară 
• Grof, S., Grof, C. (2013) Respiraţiaholotropică. ElenaFrancisc Publishing, Bucureşti; 

• Mânzat I. (2002): Psihologietranspersonală, Iaşi, EdituraCantes;  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Psihologiatranspersonală, consideratăceamainouăramură a psihologiei, extindecercetareaşiexplorareapsihologicăspredimensiuneaspirituală 

a existenţei, punând accent pestudiulstărilorextinse de conştiinţăşi al proceselorîn care oameniiexperimenteazălegăturiprofunde cu 

interiorulfiinţei, cu aspecteleesenţiale din universul care ne înconjoară. Astfel de tehnici şi cunoştinţe îşi arată utilitatea deoarece însoţesc 

cunoştinţele teoretice profesionale, punându-le în valoare. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 

finală 

9.1 Curs Criterii de prezenţă Pentru a fi evaluat în prima sesiunea este necesară minim 

50% din prezenţa la curs. 

 

 

9.2 Seminar / 

laborator 

Participarea activă la 

sarcinile efectuate în 

clasă și în afara ei 

Cele maxim 100 de puncte sunt obţinute în susţinerii unei 

prezentari in cadrul seminarului (50 de puncte), şi prin 

realizarea unui portofoliu care să conţină suportul 

prezentării de la seminar şi un referat de sinteză care se 

predă în ultimul seminar, pe baza unei teme de la curs sau 

de la seminar, documentat din surse minim 3 ştiinţifice 

(50 de puncte). 

Pentru a fi evaluat este nevoie să se respecte cerinţele de 

prezenţă (minim 4 prezenţe la seminar). 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Nota finală se calculează prin însumarea punctelor obținute și transformarea acestora în note, după cum urmează:  
50 de puncte maxim la prezentarea din cadrul seminarului. 
50 de puncte pentru referatul predat la finalul semestrului 
Sesiunile de mărire de notă, precum și cele de restanță, se bazează pe elaborarea unui portofoliu asemeni celui din prima sesiune de 
evaluare, la care se adaugă un al doilea referat de sinteză, care să respecte aceleaşi criterii.Ideile prezentate trebuie susţinute cu 
argumente ştiinţifice, din minim 5 articole peer-review, din bazele de date recomandate pe parcursul semestrului. 

 

Data completării, 

 

Semnătura titularului cursului, 

 Prof.univ.dr. Anca Munteanu 

 

Semnătura titularului seminarului, 

  Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

 

Data avizării în departament, 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


