
 

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 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie Clinică şi Consiliere Psihologică 

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOGENEALOGIE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Iuliana Costea 

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

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Opt. 

 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAt (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

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 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  - 

Examinări  4 

Alte activităţi…………………………………… 4 

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 5 

 

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 
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Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie 

 cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor specifice disciplinei în legătură cu evaluarea şi intervenţia 

în cazul psihogenealogiei 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei 

 conştientizarea şi identificarea unui set de instrumente şi tehnici specifice muncii în psihologia 

clinică şi consiliere; 

 valorificarea. cunoştinţelor teoretice prin realizarea unui studiu de caz; 

 lucrul, într-un cadru organizat şi controlat, cu anumite intrumente specifice domeniului; 
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  Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specific în exercitarea 

profesiei 

 Deprinderea  unor aspecte legate de particularităţile lucrului cu tehnici din psihogenealogie 

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei este familiarizareaşi exersarea  cu o serie de 

cunoştinţe şi abilităţi  necesare în profesia de psiholog, precum şi deprindea 

anumitor tehnici de lucru specifice în domeniul psihogenealogiei, în cazul 

psihologiei clinice şi a consilierii psihologice. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Să se familiarizaze cu  instrumentele si tehnicile specifice in psihogenealogie; 

 Să exploreze tehnici specifice interventiei in psihogenealogie; 

 Să cunoscă o serie de concepte teorii şi concepte specifice psihogenealogiei; 

 Să identifice anumite simptome specifice ale diferitelor problematici abordate; 

 Săintocmească un studiu de caz pe baza informatiilor insusite pe parcusul 

semestrului; 

 Să elaboreze un plan de interventie pentru anumite problematici abordate. 

 

8. CONŢINUTURI 

8.1 Teme abordate 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1.Psihogenealogia ca domeniu 

(premise, proces, funcţii) 
Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, EdituraTrei, 

Bucureşti. 

2. Bazele conceptual si teoretice 

ale psihogenealogiei 
Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 
3. Familia şi inconştientul 

familial – premisele transmisiei 

Prelegere, 

Aplicaţii, 

De citit:  

Schutzenberger, A.A. (2014), Psihogenealogia şi rănile din 



 

8.1 Teme abordate 
Metode de 

predare 
Observaţii 

inter si transgenerationale studiu de caz, 

exerciţii 

familie, Editura Philobia, Bucureşti. 

Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 

4. Moştenirea trangeneraţională 

Alianţe, repetiţii, pacte 
Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 

5. Loialitatea familială  

Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Schutzenberger, A.A. (2014), Psihogenealogia şi rănile din 

familie, Editura Philobia, Bucureşti. 

Mitrofan, I., Godeanu D. (2011), Analiza 

transgeneraţională în terapia unificării, Editura SPER, 

Bucureşti. 

Mitrofan, I., Godeanu D, Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 
6.Sindromul de aniversare, 

doliul 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Mitrofan, I., Godeanu D, Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 
7.Copilul în psihogenealogie. 

Efectul Zeigarnik 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit: 

Horowitz, E., (2013), Copilul şi arborele genealogic, 

Editura Philobia, Bucureşti; 

Barral, W. (2014), Corpul copilului ne vorbeşte, Editura 

Philobia, Bucureşti. 

Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

8.Cuplul în psihogenealogie 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Scala, M., Scala, H.,(2014), Cuplulînpsihogenealogie, 

EdituraPhilobia, Bucureşti 

Mitrofan, I., Godeanu, D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 



 

8.1 Teme abordate 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 
9.Boala în psihogenealogie 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Mitrofan, I., Godeanu, D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 
10.Vindecarea în 

psihogenealogie 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Trouchaud M.J. (2014), 50 de exerciţii de 

psihogenealogie, Editura Philobia, Bucureşti. 

Schutzenberger, A.A. (2014), Exerciţii practice in 

psihogenealogie, EdituraTrei, Bucureşti.  

Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 
11. Instrumente de evaluare şi 

intervenţie specific genealogiei 

Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 

Schutzenberger, A.A(2014), Exerciţii practice de 

psihogenealogie, EdituraTrei, Bucureşti. 

Trouchaud M.J. (2014), 50 de exerciţi de psihogenealogie, 

Editura Philobia, Bucureşti. 

12, 13, 14.Psihopatologie 

transgeneraţională 

Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010), 

Psihogenealogie. Diagnoză, intervenţia şi vindecarea 

istoriei familiale, Editura SPER, Bucureşti; 

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie. 

Vindecarea rănilor familial şi regăsirea de sine, Editura 

Trei, Bucureşti. 

Tisseron, S., (2014), Secretele de familie. Cum se 

moşternesc traumene, Editura Philobia, Bucureşţi. 
 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE 

reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori 

reprezentativi din domeniul aferent programului 

Informaţiile din sfera psihogenealogiei sunt utile atât pentru exercitarea profesiei de psiholog cât şi pentru 

dobândirea unui loc de muncă în anumite domenii conexe, ce presupun interactiunea cu această categorie de 



 

subiecti. Adresabilitatea pentru serviciile psihologice ce implica astfel de cunoştinţe este crescuta. Astfel, 

trecerea în revistă şi, mai mult decât atât, familiarizarea cu problematicile specifice, cu instrumentele de evaluare 

şi întocmirea unor studii de caz sau planuri de intervenţie îşi arată utilitatea, deoarece însoţesc cunoştinţele 

teoretice profesionale însuşite pe parcursul anilor de studiu, reprezentând un plus pentru lucrul în domeniu. 

In plus, competenţele pe care absolvenţii le vor dobândi în domeniu psihogenealogiei vor fi foarte utile deoarece 

reprezintă înţelegerea modului de trasmitere a unor trăsături psihice, din generaţie în generaţie, ceea ce poate 

contribui la înţelegerea unei palete largi de situaţii şi evenimente. 

 

10. EVALUARE 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 

nota finală 

9.1 Curs 

Completarea portofoliului  Maxim 65 de puncte sunt obţinute în urma 

predării la finalul semestrului a unui 

portofoliu cu sarcinile primite spre rezolvare 

pe parcursul anului.  

65% 

9.2 Seminar / 

laborator 

Realizarea unei prezentari 

de grup care sa includa un 

studiu de caz si un plan de 

interventie pentru una din 

problematicile abordate pe 

parcursul semestrului  

Cele maxim 35 de puncte sunt obţinute în 

urma elaborării unui unui studiu de caz, care 

să includă un plan de interventie pentru una 

din problematicile abordate pe parcursul 

semestrului. 

35% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota finală se calculează prin însumarea punctelor obținute și transformarea acestora în note, după cum 

urmează: 

65 de puncte maxim la evaluarea portofoliului; 

35 de puncte maxim la prezentarea de seminar si studiul de caz; 

Mai puţin de 9 prezenţe la seminar (6 pentru cei care lucrează) duc la împosibilitatea evaluării în prima sesiune. 

Sesiunile de mărire de notă, precum și cele de restanță, se bazează pe lângăpredarea portofoliului si la elaborarea 

unui studiu de caz cu plan de interventieşi pe realizarea unui eseu reflexiv pe tema specificului utilizării 

noţiunilor din psihogenealogie, având ca tema una din problematicile studiate. Ideile personale trebuie susţinute 

cu argumente ştiinţifice, din bibliografia recomandată pe parcursul semestrului. 

 
Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

 

Semnătura titularului de seminar 

Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

 

Data avizării în Departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 


