
 

 

 

 

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 Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 
 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Intervenții Cognitiv – Comportamentale 

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

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

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II   2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 
 

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 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  2 

Examinări  2 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 64 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 5 
 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum ✓ Psihologie clinică și medicală 

✓ Psihopatologie 

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 

✓ Familiarizarea cu conceptele 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 

✓ Identificarea unor tehnici cognitiv-comportamentale de intervenție in consiliere  

Competența de proiectare și realizare a intervențiilor psihologice  

✓ 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 ✓ Familiarizarea cu teoriile și practicile cognitiv-comportamentale 

privind analiza și soluționarea cazurilor clinice şi/sau subclinice 

7.2 Obiectivele specifice ✓ Formarea capacităţii de analiză a cazurilor clinice şi/sau subclinice 

din perspectiva terapiei cognitiv-comportamentale. 

✓ Însuşirea abilităţilor specifice conceptualizării cazului din cadrul 

terapiei cognitiv-comportamentale. 

✓ Analiza relaţie dintre cogniţii şi emoţii si cunoaşterea rolului acestora 

în declanşarea şi menţinerea simptomelor clinice. 
 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Psihoterapia cognitiv-

comportamentală – delimitari 

conceptuale (2h) 

Prelegere, 

dezbatere 

Sunt prezentate succint obiectivele și continutul cursului și 

seminarului. De asemenea se prezintă cadrul teoretic general al 

terapiei cognitiv comportamentale. 

 

Principiile terapiei cognitiv-

comportamentale (2h) 

Prelegere, 

controversa 

academică 

Sunt prezentate detaliat principiile specifice intervențiilor cognitiv-

comportamentale 

De citit: Beck, J. (2010) Psihoterapie cognitivă – fundamente şi 

perspective, Cluj-Napoca, Romanian Psychological Testing Services 

(cap. 1). 

Conceptualizarea cognitiv-

comportamentală a cazului (2h) 

Controversa 

constructiva, 

dezbatere 

Definirea conceptualizării cazului, funcțiile și formele 

conceptualizării, obstacole în elaborarea unei conceptualizări acurate 

De citit: Beck, J. (2010) Psihoterapie cognitivă – fundamente şi 

perspective, Cluj-Napoca, Romanian Psychological Testing Services 

(cap. 2). 

Structura terapiei cognitiv-

comportamentale (2h) 

Expunerea, 

exemplificarea 

Structura interviului iniţial de diagnostic & evaluare, structura unei 

şedinţe de intervenţie & tratament 

De citit: Beck, J. (2010) Psihoterapie cognitivă – fundamente şi 

perspective, Cluj-Napoca, Romanian Psychological Testing Services 

(cap. 3, 4). 

Tehnici de intervenție 1 (4h) Explicaţia, 

exemplificarea 

Identificarea, evaluarea și modificarea gândurilor automate negative 

De citit: Beck, J. (2010) Psihoterapie cognitivă – fundamente şi 

perspective, Cluj-Napoca, Romanian Psychological Testing Services 

(cap. 6, 7, 8, 9). 

 



 

 

 

Tehnici de intervenție 2 (2h) Explicaţia, 

exemplificarea 

Tehnici de intervenție cognitive, comportamentale și biologice  

De citit: David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi 

comportamentale. Iaşi: Polirom (cap. 7)  

Tema de casa – principala 

modalitate de exersare și transfer a 

strategiilor învațate în terapie (2h) 

Prelegerea si 

conversaţia 

euristică 

Stabilirea temelor de casă, creșterea aderenței la temele de casă, 

conceptualizarea și soluționarea dificultaților  

De citit: Beck, J. (2010) Psihoterapie cognitivă – fundamente şi 

perspective, Cluj-Napoca, Romanian Psychological Testing Services 

(cap. 14). 

Încheierea terapie cognitiv-

comportamentale și copingul pe 

termen lung (2h) 

Dezbaterea, 

prelegerea, 

exemplificarea 

Activitați și strategii de încheiere a terapiei efectuate în cursul 

terapiei, înainte de încheierea terapiei. Rolul întâlnirilor terapeutice 

de susținere  

De citit: Beck, J. (2010) Psihoterapie cognitivă – fundamente şi 

perspective, Cluj-Napoca, Romanian Psychological Testing Services 

(cap. 15). 

Strategii de intervenţie cognitiv-

comportamentală în depresie (4h) 

Expunerea, 

demonstrația, 

studiul de caz 

Pachete de intervenție validate șiințific pentru depresia majoră 

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

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

Napoca. (cap 2). 

Evaluarea terapiei cognitiv-

comportamentale (2h) 

Controversa 

constructiva, 

autoevaluarea 

(Auto)evaluarea performanțelor unui psihoterapeut în paradigma 

cognitiv-comportamentală  

De citit: Young, J. & Beck, A. T. (1980) Cognitive therapy scale 

rating manual, poate fi descărcată de la www.acadamyofct.org 
 

Bibliografie obligatorie: 

Beck, J. (2010) Psihoterapie cognitivă – fundamente şi perspective, Cluj-Napoca, Romanian Psychological 

Testing Services. 

David, D. (2006) Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale, Iasi, Polirom. 

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

Cluj-Napoca. 

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

www.acadamyofct.org 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Introducere in terapia cognitivă 

(delimitari conceptuale, mituri, 

anatomia actului terapeutic) 

Discutia dirijată Discuție dirijată privind modelul ABC și miturile terapiei cognitiv 

comportamentale   

De citit: David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi 

comportamentale. Iaşi: Polirom. (cap. 1, 3). 

2. Aplicaţii privind 

conceptualizarea cazului 

Studiul de caz, 

problematizarea 

 

Cazul Sanda, Diagrama conceptualizării cazului (Beck) și alte 

modele de conceptualizare 

De citit: David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi 

comportamentale. Iaşi: Polirom. (cap. 5). 

De consultat: Breman, P. S. (1997) Case conceptualization and 

treatment planning. Exercises for integrating theory with clinical 

practice. Sage Pub., London. 

3. Relaţia terapeutică – joc de rol  Discutia dirijată, 

Joc de rol 

Empatia, aceptarea necondiționată, cogruența, colaborarea 

De citit: David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi 

comportamentale. Iaşi: Polirom. (cap. 6). 

4. Tehnici de intervenție (1)  Studiul de caz, 

conversaţia 

euristică 

Sub îndrumarea profesorului studenții vor aplica câteva tehnici 

cognitive de intervenție: Legărura gânduri-emoții, Categorizarea 

distorsiunilor cognitive, Analiza costuri-beneficii 

5. Tehnici de intervenție (2)  Studiul de caz, 

experimentul 

Sub îndrumarea profesorului studenții vor aplica câteva tehnici 

cognitiv-comportamentale de intervenție: Inventarul gândurilor 

disfuncționale, experimentul comportamental etc. 

6. Disputarea convingerilor 

iraționale, tema de casă 

Conversaţia 

euristică,  

studiul de caz. 

Prezentare video. 

Sub îndrumarea profesorului studenții vor învăța să folosească 

strategii de disputare a gândurilor iraționale și vor propune o serie 

de teme de casă plecând de la un studiu de caz  

http://www.acadamyofct.org/
http://www.acadamyofct.org/


 

 

 

7. Joc de rol: modelul ABC 

cognitiv și comportamental 

Jocul de rol Plecând de la exemple proprii studenții vor efectua un joc de rol cu 

scopul de a identifica antecedentele, credințele (eng. beliefs) și 

consecințele unor emoții sau comportamente disfuncționale 

De consultat: David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi 

comportamentale. Iaşi: Polirom. (cap. 2). 

 

Bibliografie selectivă (optionala) 

American Psychiatric Association (2000). Manual de diagnistic si statistica a tulburarilor mentale (DSM IV), Ed 

a 4-a, revizuita, Bucuresti, Ed. Asociatiei Psihiatrilor Liberi din Romania. 

Beck, A.T. (1991) Cognitive therapy – A 30 year retrospective, American Psychologist, vol 46, no 4, 386-375. 

Bedell, J.F. & Lennox, S.S. (1997) Handbook of communication and problem skills training – A cognitive 

behavioural approach, NY, John Wiley & Sons Inc. 

Breman, P.S. (1997) Case conceptualization and treatment planning. Exercises for integrating theory with 

clinical practice. London, Sage publications. 

David, D. (2000) Psihoterapie si hipnoterapie cognitive comportamentală. Intervenţie cognitiv-comportamentală 

în tulburările psihice, psihosomatice şi optimizarea umană, (ed. a 2-a), Cluj-Napoca, Risoprint. 

David, D. (2003) Castele de nisip. Stiinta si pseudostiinta, Cluj-Napoca, Tritonic.  

David, D., Miclea, M., Opre, A. (2004) The information Processing Approach to the Human Mind: Basics and 

Beyond, Journal of Clinical Psychology, vol. 60, no. 4, 353-368. 

Holdevici, I. (1998) Elemente de psihoterapie, (ed. a 3-a), Bucuresti, B.I.C. ALL. 

Leahy, R. (2003).  Cognitive therapy techniques: A practitioner’s guide. New York, NY: Guilford Press. 

Wills, F., & Sanders, D. (1997) Cognitive therapy: Transforming the image. London, Sage Publications 
 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

9.  Evaluare 

Tip 

activitate 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din 

nota finală 

9.1. Curs Cunoștințe și abilități. 

Capacitatea de a 

rezolva în mod 

autonom o sarcină 

✓ Proba scrisă (durata 100 minute) are în vedere verificarea 

cunoștințelor teoretico-aplicative privind principalele aspecte 

ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale. Studenții vor 

primii 2-3 intrebari deschise / cazuri clinice sau situații 

problematice specifice pentru care va trebui să propună 

strategii adecvate de intervenție.  

✓ Examenul va fi programat în sesiune, în ziua stabilită în 

prealabil.  

✓ Studentul poate promova dacă obține cel puțin 25 din cele 50 

puncte aferente probei scrise.  

50% 
(max 50 puncte) 

9.2 

Seminar / 

laborator 

Capacitatea de a aplica 

corect cunoștințe 

teoretice de specialitate 

în situații specifice 

Portofoliul de seminar va conține următoarele 5 teme (fiecare 

temă efectuată corect fiind cotată cu 10 puncte) 

1. Legătura gânduri – emoții (cel putin 10 exemple) 

2. Categorizarea distorsiunilor cognitive (c.p.10 exemple) 

3. Inventarul gândurilor disfunctionale negative (x3) si 

Disputarea convingerilor iraționale (x3) 

4. Experimentul comportamental (cel putin 5 exemple) 

5. Teme de casa pentru cazul Sanda (cel putin 5 exemple) 

Documentele 1-5 vor fi trimise studentilor în format electronic 

de către titularul de curs. Pentru completarea documentelor 

fiecare student va oferi exemple originale (reale sau imaginare). 

Suprapunerea exemplelor oferite de doi sau mai mulți studenți va 

fi sancționată prin anularea întregului portofoliu al fiecărui 

student implicat. Documentele 1, 2 si 4 sunt considrate complete 

dacă sunt oferite cel puțin 5 exemple corecte. Pentru a fi 

considerat complet portofoliul de seminar trebuie să conțină toate 

cele 5 documente. Vor fi acceptate doar portofolii complete.  

       Se recomanda ca piesele din portofoliul sa fie capsate 

respectând ordinea de mai sus. Numele studentului/grupa vor fi 

trecute pe prima pagina. 

50% 
(max 50 puncte) 



 

 

 
       Portofoliului de semniar trebuie predat la data stabilită în 

prealabil (data ultimului seminar) și este o condiție obligatorie 

pentru promovarea examenului. Nota obținută la această sarcină 

se poate reporta pentru următoarea sesiune de examene, restanțe 

sau măriri de notă daca studentul a obținut cel putin jumatate din 

punctaj (25 puncte).  

9.3. Bonus Participarea ca subiect 

într-o cercetare  

Implicarea ca participant în cercetări psihologice organizate de 

către echipa condusa de lector dr. Bogdan Tudor Tulbure aduce 

un bonus cuprins între 5 și 20 de puncte. Bonusul se acordă în 

acea sesiune în care studentul examinat obține cel puțin 50 de 

puncte cumulate din sarcinile menționate anterior.  

Între 0 și 20 

puncte 

 

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 

22.02.2018 

 

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, 

 


