
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

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 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie clinică și consiliere psihologică  
 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihoterapie cognitiv-comportamentală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Bogdan Tudor Tulbure 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Lector univ. dr. Bogdan Tudor Tulbure 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II   2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DI 
 

2. 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 2 

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 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat  2 

Examinări  2 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 
 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum ✓ Psihologie clinică și medicală 

✓ Psihopatologie 

✓ Introducere în psihoterapie 

4.2 de competenţe ✓ Nu este cazul 
 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului ✓ Nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului ✓ Nu este cazul 
 

5. Competenţele specifice acumulate 
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Competența de operare cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei 

✓ Utilizarea adecvată a conceptelor specifice teoriilor cognitiv-comportamentale  

✓ Explicarea și interpretarea fenomenelor psihologice utilizând adecvat concepte și teorii de bază 

din domeniul psihoterapiei cognitiv-comportamentale 

Competența de evaluare critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile 

✓ Selectarea celor mai adecvate programe de intervenție validate științific    

✓ Rezolvarea situațiilor problemă pe baza conceptualizării cognitiv-comportamentale a cazului 

✓ Identificarea celor mai adecvate tehnici cognitiv-comportamentale de intervenție 

Competența de proiectare și realizare a intervențiilor psihologice  

✓ Elaborarea strategiilor de intervenție în paradigma cognitiv-comportamentală  

✓ Proiectarea unui plan de intervenție psihologică cognitiv-comportamental 

Competența de relaționare și comunicare interpersonală  

✓ Construirea unei relații de comunicare bazată pe empatie și acceptare necondiționată  
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✓ Exercitarea responsabilă a sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice 

✓ Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea dezvoltării personale și profesionale 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei ✓ Cunoaşterea teoriilor și a tehnicilor de intervenţie cognitiv-

comportamentale in vederea soluționării unor cazuri clinice (ex: 

anxietate şi depresie) 

7.2 Obiectivele specifice ✓ Formarea capacităţii de analiză a cazurilor clinice din perspectiva 

terapiei cognitiv-comportamentale. 

✓ Însuşirea abilităţilor specifice conceptualizării cazului din cadrul 

terapiei cognitiv-comportamentale. 

✓ Analiza relaţie dintre cogniţii şi emoţii şi cunoaşterea rolului acestora 

în declanşarea şi menţinerea simptomelor clinice. 

✓ Elaborarea unei strategii de intervenţie pentru un caz specific. 
 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Psihoterapii validate stiintific & 

terapia cognitiv – 

comportamentală a depresiei 

 (4h) 

Prelegere, 

dezbatere 

Sunt prezentate succint obiectivele și continutul cursului și 

seminarului, detaliind cadrul teoretic general şi principiile TCC 

De citit: Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2010). Planuri de tratament 

și intervenții pentru depresie și anxietate, Ed. ASCR Cluj-Napoca. 

(cap. 1 & 2). 

Terapia cognitiv – 

comportamentală a anxietății 

(fobiei) sociale 

 (4h) 

Controversa 

constructiva, 

dezbatere 

De citit: Andrews, G., et al. (2007). Psihoterapia tulburarilor 

anxioase - Ghid practic pentru terapeuti si pacienti, Polirom, Iasi. 

(cap. 8, 9, 10, 11) si  

Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2010). Planuri de tratament și 

intervenții pentru depresie și anxietate, Ed. ASCR Cluj-Napoca. 

(cap. 5). 

Terapia cognitiv – 

comportamentală a tulburării 

obsesiv-compulsive (OCD) 

 (4h) 

Expunerea, 

exemplificarea 

De citit: Andrews, G., et al. (2007). Psihoterapia tulburarilor 

anxioase - Ghid practic pentru terapeuti si pacienti, Polirom, Iasi. 

(cap. 16, 17, 18, 19). 

Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2010). Planuri de tratament și 

intervenții pentru depresie și anxietate, Ed. ASCR Cluj-Napoca. (cap. 

8) 

Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). Perfectionism as a 

transdiagnostic process: A clinical review. Clinical Psychology 

Review, 31(2), 203-212. doi:10.1016/j.cpr.2010.04.009 

Terapia cognitiv – 

comportamentală a anxietății 

generalizate (GAD) 

 (4h) 

Explicaţia, 

exemplificarea 

De citit: Andrews, G., et al. (2007). Psihoterapia tulburarilor 

anxioase - Ghid practic pentru terapeuti si pacienti, Polirom, Iasi. 

(cap. 20, 21, 22, 23). 

Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2010). Planuri de tratament și 

intervenții pentru depresie și anxietate, Ed. ASCR Cluj-Napoca. (cap. 



 
4). 

Terapia ACT pentru Stresul 

post-traumatic (4h). 

Explicaţia, 

exemplificarea 

De citit: Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2004). A Practical Guide to 

Acceptance and Commitment Therapy, Springer, (cap. 1, 2, 6).  

Intervenția de tip transdiagnostic 

pentru tulburările afective si 

anxioase  (4h) 

Prelegerea si 

conversaţia 

euristică 

De citit: Barlow, D. H. (2008). Clinical handbook of psychological 

disorders: A step-by-step treatment manual. New York: Guilford 

Press (Chapter 5). 

Barlow, D. H. et al. (2011). Unified protocol for transdiagnostic 

treatment of emotional disorders - Workbook, Oxford University 

Press, NY. 

Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Boisseau, C. L., 

Thompson-Hollands, J., Carl, J. R. ... Barlow, D. H. (2012). Unified 

protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: A 

randomized controlled trial. Behavior Therapy, 43(3), 666-678. 

doi:10.1016/j.beth.2012.01.001 

Strategii de reglare emotională si 

abordări de viitor (4h) 

Dezbaterea, 

prelegerea, 

exemplificarea 

Andersson, G. (2015). The Internet and CBT: A clinical guide, 

Taylor & Francis Group CRC Press (cap 6). 

Gross, J. J. (2007). Handbook of emotion regulation. New York: 

Guilford Press. (cap 1, 27) 

Krijn, M., Emmelkamp, P.M.G., Olafsson, R. P. & Biemond, R, 

(2004). Virtual reality exposure of anxiety disorders: A review. 

Clinical Psychology Review, 24, 259-281. 

Bibliografie selectivă (principală) 

Andersson, G. (2015). The Internet and CBT: A clinical guide, Taylor & Francis Group CRC Press  

Andrews, G., et al. (2007). Psihoterapia tulburarilor anxioase - Ghid practic pentru terapeuti si 

pacienti, Polirom, Iasi. 

Barlow, D. H. (2008) Clinical Habdbook of Psychologycal Disorders, NY, Guildford Press. 

Barlow, D. H. et al. (2011). Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders - 

Workbook, Oxford University Press, NY. 

Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). Perfectionism as a transdiagnostic process: A clinical 

review. Clinical Psychology Review, 31(2), 203-212. doi:10.1016/j.cpr.2010.04.009 

Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Boisseau, C. L., Thompson-Hollands, J., Carl, J. R. ... 

Barlow, D. H. (2012). Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: A 

randomized controlled trial. Behavior Therapy, 43(3), 666-678. doi:10.1016/j.beth.2012.01.001 

Gross, J. J. (2007). Handbook of emotion regulation, NY, Guildford Press.  

Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2004). A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy, 

Springer, (cap. 1, 2, 6).  

Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2010). Planuri de tratament și intervenții pentru depresie și anxietate, 

Ed. ASCR Cluj-Napoca. 

Krijn, M., Emmelkamp, P.M.G., Olafsson, R. P. & Biemond, R, (2004). Virtual reality exposure of 

anxiety disorders: A review. Clinical Psychology Review, 24, 259-281. 

Sava, A. F. (2013). Psihologia valitata științific – ghid practic de cercetare în psihologie, Polirom, Iași 

(cap. 2) 

Young, J. & Beck, A. T. (1980) Cognitive therapy scale rating manual, poate fi descărcată de la 

www.acadamyofct.org 

NOTA: Temele de seminar sunt aceleasi ca si cele de curs, cu singura diferenta ca la seminar vom vorbi 

exclusiv despre tehnicile de interventie specifice fiecarei tulburari psihologice sau fiecarei teme 

abordate. O lista a celor 20 de tehnici pe care le vom parcurge in cadrul seminariilor poate fi gasita la 

sectiunea de Evaluare a activitatilor de seminar.  
 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

9.  Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Cunoștințe și abilități. ✓ Proba scrisă (durata 100 minute) are în 

vedere verificarea cunoștințelor teoretico-
50% 

http://www.acadamyofct.org/


 

Capacitatea de a rezolva 

în mod autonom o 

sarcină 

aplicative privind principalele aspecte ale 

psihoterapiei cognitiv-comportamentale. 

Studenții vor primii 2-3 cazuri sau situații 

problematice specifice pentru care va trebui 

să propună strategii adecvate de intervenție.  

✓ Colocviul va fi programat în sesiune, în ziua 

stabilită în prealabil.  

✓ Studentul poate promova dacă obține cel 

puțin 2,5 din cele 5 puncte aferente probei 

scrise.  

✓ Se acordă un punct din oficiu.  

(max 50 puncte) 

10.5 Seminar / 

laborator 

Capacitatea de a aplica 

corect cunoștințe 

teoretice de specialitate 

în situații specifice 

Sarcinile de seminar constau in:  

1) aplicarea a cel putin 20 de tehnici de 

monitorizare sau intervenție specifice fiecarei 

tulburări studiate (total 41 de puncte). Titularul 

de curs va furniza studentilor lista cu cele 20 de 

tehnici impreuna cu aplicatiile aferente. 

2) In urma parcurgerii bibliografiei recomandate, 

fiecare student este invitat sa ridice cel putin trei 

intrebari relevante (sau sa ofere raspunsuri bine 

argumentate pornind de la literature existent la 

intrebarile colegilor). Fiecare întrebare relevant 

va fi notată cu 3 puncte. Aceasta sarcina este 

obligatorie.  

Studentii care din diferinte motive pe parcursul 

intregului semestru nu au propus cel putun doua 

intrebari sau nu au raspuns la cel putin două 

intrebari ale colegilor vor trebui sa predea un 

referat stiintific original prvind rezultatele 

stiintifice obtinute in ultimii 5 ani in tratarea 

uneia din tulburarile studiate. Referatul trebuie sa 

aiba intre 2000 si 2200 de cuvinte, si trebuie sa 

fie redactat cu TNR 12, la 1,5 randuri.        

 

Lista cu cele 20 de tehnici de monitorizare sau 

interventie discutate in cadrul seminariilor: 

Activitătile mele de tip B 

Planul activitătilor săptămânale 

Formularul ABCDE 

Testarea bazată pe dovezi pro & contra 

Motive de recunostintă 

Exprimarea recunostintei 

Faptele altruiste 

Disputarea gandurilor automate negative 

Experimentul comportamental 

Ierarhia anxietatii 

Expunerea 

Inregistrarea gandurilor nedorite/obsesive si 

evaluarea lor (Anexa 10.2 de completat). Este in 

legatura cu Tipurile de evaluari (Anexa 10.1) 

Monitorizarea comportamentelor de neutralizare 

Dovezi pro- & contra unei credinte centrale 

Întrebări pe care sa vi le puneţi în cazul în care 

vă îngrijoraţi 

Modelul tripartit al emotiilor 

ARC-ul Emoțiilor (Monitorizarea emoțiilor și 

CDE în context) 

Conștientizarea emoțiilor prin concentrarea 

necritică pe momentul prezent (mindfulness) 

Ancorarea în prezent 

Schimbarea CDE 

 

✓ Pentru a fi considerat complet Portofoliul de 

seminar trebuie să contină toate cele 20 de 

documente de mai sus. Vor fi acceptate doar 

Portofolii complete.  

✓ Se recomanda ca portofoliul sa fie predat într-

un dosar cu sină, în care documentele 

50% 
(max 50 puncte) 

 



 
perforate sunt asezate în ordinea din tabelul de 

mai sus. 

✓ Pentru completarea aplicatiilor fiecare student 

va oferi exemple originale (reale sau 

imaginare). Suprapunerea exemplelor oferite 

de doi sau mai multi studenti va fi sanctionată 

prin anularea întregului Portofoliu al fiecărui 

student implicat.  

✓ Portofoliului de semniar trebuie predat până 

cel târziu la ultmul seminar din cadrul 

semestrului (sau in cadrul examenului de 

restanta/marire) si este o conditie obligatorie 

pentru participarea la examen. Nici o întarziere 

fată de data / ora mentionată nu este admisă. 

Promovarea examenului se face dacă studentul 

obtine cel putin jumatate din punctajul aferent 

portofoliului şi examenului scris.  

✓ Nota obținută la această sarcină de seminar se 

poate reporta pentru următoarea sesiune de 

examene, restanțe sau măriri de notă daca 

studentul a obținut cel putin jumatate din 

punctaj.  

10.6 Standard minim de performanţă 

Pentru fiecare probă de evaluare sumativă standardul minim admisibil pentru promovarea examenului este 

obținerea a cel puțin jumătate (50%) din punctaj.   

Restanțele și măririle de notă se bazează pe același sistem de notare, studenții putând opta pentru recunoașterea 

notei obținute la portofoliul de seminar sau pot preda un nou portofoliu la fiecare restanță / mărire de notă. Proba 

scrisă reprezintă însă o cerință obligatorie pentru reluarea colocviului sau examenului.   

 

 

Data completării 

20.02.2017 

 

Semnătura titularului de curs 

Lect. univ. dr. Bogdan Tudor Tulbure 

 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. univ. dr. Bogdan Tudor Tulbure 

 

Data avizării în departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 


