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FIŞA DISCIPLINEI 
 

  

 

Facultatea Facultatea de Sociologie şi Psihologie  

 
 

 

 
 

 

Numărul total de ore (pe semestru) 

din planul de învăţământ 

Catedra/Colectivul PSIHOLOGIE (Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de 
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Program de 
masterat 

PSIHOLOGIE Total C** S L P 

Specializarea PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI CONSILIERE 

PSIHOLOGICĂ 
ore 28 ore - - - 

 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau 

lucrări practice 

I.  Obiectivele cursului/seminarului/laboratorului/practicii: 

1. Cunoaşterea identităţii bio-psiho-spirituale a morţii;  

2. 

 

Dobândirea unor principii şi strategii în abordarea morţii, din diverse ipostaze. 

 

II. Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa 

specializării) 

 
 

Competenţe 

specifice 
disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere: 

 Asimilarea bazelor teoretice ale tanatopsihologiei şi familiarizarea cu noţiunile ei specifice; 

 Descifrarea fenomenului morţii şi din perspectivă spirituală.. 

 

 

2. Explicare şi interpretare:  

 Aprofundarea cauzelor de profunzime ale fricii faţă de moarte. 

 

 
 

3. Instrumental – aplicative: 

 Asistenţa psiho-sprirituală a persoanelor aflate în stadiul terminal; 

 Rularea unor abilităţi în consilierea şi terapia persoanelor aflate în doliu; 

 Abilitatea de a organiza grupuri de suport. 

Denumirea disciplinei TANATOPSIHOLOGIE 

 

  

Anul de studiu: II Semestrul: I Tipul de evaluare finală (E / V / C)       E      

 

5 

125 

 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}  Op Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ: 28 ore Total ore studiu individual: 97 ore    
 

Total ore pe semestru 125 

 Titularul disciplinei Titular curs: prof.univ.dr. Anca Munteanu 
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4. Atitudinale: 

 Exersarea compasiunii şi a empatiei faţă de persoanele care se confruntă cu moartea; 

 Dobândirea unei atitudini realiste faţă de moarte. 

 

III.    Tematica: 

 Conţinutul tematic al cursului: Nr. ore 

Nr. 

Crt. 

Tema tratată  

1 Identitatea tanatopsihologiei. Perspectivă istorică. Reprezentanţi 2 

2 Biologia morţii. Tipuri şi criterii ale morţii 2 

3 Moartea clinică şi problema prelungirii artificiale a vieţii  2 

4 Euthanasia  2 

5 Psihologia muribunzilor 2 

6. Comunicarea diagnosticului letal. Cele cinci etape în procesul împăcării 

cu moartea  

2 

7 Specificul consilierii şi a psihoterapiei în tanatopsihologie. Studiu de caz 4 

8 Tehnici de supravieţuire în confruntare cu moartea. Rolul grupurilor de 

suport. Studiu de caz 

2 

9 Experienţe în proximitatea morţii (NDE) şi semnificaţia lor. Studiu de 

caz 

2 

10 Concepţia psihologiei transpersonale despre moarte  4 

11 Rolul terapiei psihedelice în asistenţa muribunzilor. Programul de la 

Spring Grove. Studii de caz 

2 

12 Reflexii spirituale  asupra morţii sau pledoarie pentru o ars moriendi 2 

Total ore: 28 

 

IV.    Evaluare: 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea in notare, exprimată în % 

{Total=100%} 

Răspunsurile la examen  50% 

Referat cu studiu de caz 50% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V:  examen: 

 Condiţii de intrare în examen: pot participa la examen în prima sesiune doar masteranzii care întrunesc 

un minim de 20 ore prezenţe la curs  (aproximativ 75%) din totalul de 28 ore; 

 Se susţine un examen scris, pentru care vor fi formulate două subiecte, ce acoperă teme majore ale 

disciplinei şi care reprezintă 50% din nota finală; 

 Se ia în considerare şi referatul pe care fiecare masterand îl elaborează, pe o temă aleasă (la începutul 

anului universitar), ilustrat şi de un studiu de caz (50% din nota finală). 
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Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5):  

 Cerinţe pentru nota 10 sau cum se 
acordă nota 10): 

 Se acordă nota 5 la examen, doar dacă 

este tratat 50% din conţinutul solicitat, 
prin fiecare din cele două subiecte date. 

Nota prin care s-a evaluat referatul se ia 

în calcul doar dacă la examen maste- 

randul a obţinut minim nota 5, iar pentru 
soluţionarea cazului propus se 

formulează minim trei strategii de 

intervenţie. 

 Se acordă nota 10 numai dacă conţinuturile 

solicitate prin examen şi referat sunt tratate 
100% (apelând inclusiv la surse bibliografice 

străine), iar planul de intervenţie pentru cazul 

propus este complet şi operaţional. 

 

 

V. Distribuirea timpului total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse 

studentului 

 

Timp estimat / activităţi (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)  

1. Studiul notiţelor de curs 14 ore  8. Pregătire prezentări orale   2 ore 

2. Studiu după manual, suport de curs   8 ore  
 

9. Pregătire examinare finală 15 ore 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 18 ore  
 

10. Consultaţii   4 ore 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10 ore  
 

11. Documentare pe teren   6 ore 

5. Activitate specifică de 

pregătire SEMINAR şi/sau 
LABORATOR 

  0 ore  
 

12. Documentare pe INTERNET 10 ore 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 10 ore  

 

13. Alte activităţi …   O ore 

7. Pregătire lucrări de evaluare continuă / pe 

parcurs 

  0 ore  

 

14. Alte activităţi …   O ore 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 

=  97 ore  

 

 

VI. Bibliografie 

a. obligatorie (minimală):  

 

 Botoşăneanul C. (1999): Tanatologie şi nemurire, Iaşi, Editura Cantes; 

 Celan E. (1992): Viaţa după pragul morţii, Bucureşti, Editura Teora; 

 Constantin Dulcan D. (2008): În căutarea sensului pierdut (vol. II), Cluj 

Napoca, Editura Eikon; 

 Dolto T. (2005): Ce să spunem copiilor, Bucureşti, Edituta Trei; 

 Fontaine R. (2008):  Psihologia îmbătrânirii (cap. 10), Iaşi, Editua Polirom; 

 Grof. S. (2007): Călătoria ultimă, Bucureşti, Elena Francisc Publishing; 
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 Kastenbaum R. (1998): Exista viaţa după moarte; Bucureşti, Editura Teora; 

 Kubler Ross E. (2008): Despre moarte şi a muri, Bucureşti, Elena Francisc 

Publishing; 

 Mitrofan I., Buzducea D. (1999): Psihologia pierderii şi terapia durerii, 

Bucureşti, Editura Albedo; 

 Munteanu A. (1994): Dimensiunile psihologice ale actului medical, în Revista 

Psihologia, nr. 8; 

 Munteanu A. (2004): Psihologia vârstelor adulte şi ale senectuţii (cap. Moartea, 

inevitabilul examen), Timişoara, Editura Eurobit; 

 Nalceagian A.A. (2004): Enigma morţii, Bucureşti, Euro Press Groups; 

 Riemann F., Kleespies W. (2007): Arta de a te pregăti pentru vârsta a treia, 

Bucureşti, Editura Trei; 

 Sogyal Rinpoche (2001): Cartea tibetană a vieţii şi a morţii, Bucureşti, Editura 

Herald; 

 Skolka E. (2004): Aspecte ale asistenţei bolnavului aflat în  stadiul terminal, Cluj 

Napoca,  Casa Cărţii de Ştiinţă; 

 Trif B.A., Astărăstoaie V., Cocora L. (2002): Euthanasia, suicidul asistat. 

Eugenia. Pro vs. contra, Bucureşti, Editura Infomedica. 

 

b.  opţională (extinsă): 

 

 Atwater, P. M. H. (2007): Copii cei noi şi experienţele din preajma morţii, 

Bucureşti, Editura For You; 

 Biberi I. (2000): Thanathos, Bucureşti,  Editura Curtea Veche; 

 Eliade M. (1993): Arta de a muri, Iaşi, Editura Moldova; 

 Grof S. (2003): Jocul cosmic, Bucureşti, Editura Antet; 

 Jankélévich V.(2000): Tratat despre moarte; Timişoara, Editura Amarcord; 

 Meckelburg E. (2003): Suntem cu toţii nemuritori, Bucureşti, Editura Nemira; 

 Moody R. (1994): Viaţa după viaţă, Bucureşti, Editura Larry Cart şi Moldo Press; 

 Newton E. (2005): Viaţa dintre vieţi, Bucureşti, Cartea Daath Publishing House; 

 Tipler, F. (2008): Fizica nemuririi, Bucureşti, Editura Tehnică; 

 Tucker, J. B. (2007): Viaţa înainte de viaţă, Bucureşti, Editura For You. 

                                                                           

  Semnătura: 

                                                      Titular curs: prof. univ. dr Anca Munteanu 


