
 

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 INTRODUCERE ÎN PSIHOTERAPIE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Psih. dr. Lucian Ile 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Psih. drd. Cristina Maroiu 

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

 

 

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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 40 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 20 

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 16 

Tutoriat   

Examinări  3 

Alte activităţi ……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 40 

3.9 Numărul de credite 109 ore / 5credite 

 

 

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 • participarea la 70 % din activitățile de seminar 

 



 

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE 
C
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n
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Operarea cu concepte fundamentale și cunoștințe în domeniul psihoterapiei  

• Însușirea și utilizarea pertinentă a noțiunilor specifice domeniului  

Utilizarea unor abilități generice minimale necesare unui demers psihoterapeutic 

• Abilități de comunicare specifică în psihoterapie 

• Abilități generale de evaluare și formulare de caz 

• Cunoașterea și utilizarea unor exemple reprezentative de tehnici și strategii psihoterapeutice 

C
o
m

p
et
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ţe

 t
ra
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le
 • Abordarea intervențiilor psihoterapeutice 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 transferul de cunoștințe, deprinderi și atitudini 

de bază în psihoterapie pentru a putea alege responsabil o specializare 

psihoterapeutică și pentru a avea un fundament pe care se pot grefa abilități 

specifice unor intervenții psihologice 

7.2 Obiectivele 

specifice 

✓ Să cunoască principalele concepte generice din psihoterapie 

✓ Să aibă cunoștințe despre istoricul și evoluția psihoterapiei, despre abordări și 

reprezentanții acestora  

✓ Să știe să asculte activ, să își acordeze discursul, să pună întrebări și să rezoneze în 

funcție de un context terapeutic necomplicat 

✓ Să poată identifica și regla minimal situații critice tipice în intervențiile psihologice   

✓ Să cunoască elementele de bază ale cercetării în psihoterapie 

✓ Să înțeleagă legătura psihoterapiei cu alte domenii și cu alte tipuri de intervenții 

✓ Să poată lua / asuma decizii cu încărcătură etică în situații critice simple din 

intervenții specifice 

 

 

 

8. CONŢINUTURI  

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

C1. Curs introductiv – 

Prezentarea generală a 

Prelegere,  

conversație, 

Cursul este interactiv 

Se prezintă cerințele disciplinei, 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

domeniului psihoterapiei 
 

demonstrație,  

exemple din 

cazuistică, 

exerciții 

modalitățile de lucru și modalitățile de 

examinare 

La final se fac recomandări bibliografice 

în acord cu tema cursului 

C2. Cadrul conceptual al 

psihoterapiei (I) 
 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație, 

exemple din 

cazuistică, 

exerciții 

Cursul este interactiv 

La final se fac recomandări bibliografice 

în acord cu tema cursului 

C3. Cadrul conceptual al psihoterapiei (II) Prelegere, 

conversație, 

demonstrație, 

exemple din 

cazuistică, 

exerciții 

Cursul este interactiv 

La final se fac recomandări 

bibliografice în acord cu tema 

cursului 

C4. Cadrul conceptual al psihoterapiei (III) Prelegere, 

conversație, 

demonstrație, 

exemple din 

cazuistică, 

exerciții 

Cursul este interactiv 

La final se fac recomandări 

bibliografice în acord cu tema 

cursului 

C5. Cadrul conceptual al psihoterapiei (IV) Prelegere, 

conversație, 

demonstrație, 

exemple din 

cazuistică, 

exerciții 

Cursul este interactiv 

La final se fac recomandări 

bibliografice în acord cu tema 

cursului 

C6. Istoric, curente și abordări (I) Prelegere, 

conversație, 

demonstrație, 

exemple din 

cazuistică, 

exerciții 

Cursul este interactiv 

La final se fac recomandări 

bibliografice în acord cu tema 

cursului 

C7. Istoric, curente și abordări (II) Prelegere, 

conversație, 

demonstrație, 

exemple din 

cazuistică, 

exerciții 

Cursul este interactiv 

La final se fac recomandări 

bibliografice în acord cu tema 

cursului 

C8. Istoric, curente și abordări (III) Prelegere, 

conversație, 

demonstrație, 

exemple din 

cazuistică, 

exerciții 

Cursul este interactiv 

La final se fac recomandări 

bibliografice în acord cu tema 

cursului 

C9. Cercetarea în psihoterapie. Psihoterapia și alte 

forme de intervenție. Aspecte etice în 
Prelegere, 

conversație, 

Cursul este interactiv 

La final se fac recomandări 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

psihoterapie. (I) demonstrație, 

exemple din 

cazuistică, 

exerciții 

bibliografice în acord cu tema 

cursului 

C10. Cercetarea în psihoterapie. Psihoterapia și 

alte forme de intervenție. Aspecte etice în 

psihoterapie.(II) 

Recapitulare curs 

Prelegere, 

conversație, 

exerciții 

Cursul este interactiv 

Se sumarizează materialele de curs 

parcurse 

Se recomandă resurse bibliografice 

pentru continuitate 

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

 

Ile, L. (2018). Introducere în psihoterapie. Note de curs. 

Geller, J.D., Norcross, J.C., Orlinsky, D.E. (2008). Formarea pentru psihoterapie. Editura TREI. 

Holdevici, I. (1998). Elemente de psihoterapie. Editura ALL. 

Schmitt, L. (2011). Primii pași în psihoterapie. Editura Polirom. 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

S1. Seminar introductiv  Conversație, 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

Se prezintă modalitățile de 

lucru, bibliografia, condițiile de 

intrare în examen, teme de 

seminar 

 

S2. Seminar - Cadrul conceptual al psihoterapiei (I) Conversație, 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

Cum funcționează psihoterapia? 

Dezbaterea conceptelor de bază, 

distincție între nivelul 

conceptual și nivelul operațional 

S3. Seminar - Cadrul conceptual al psihoterapiei 

(II) 

Conversație, 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

Dezbaterea conceptelor de bază, 

distincție între nivelul 

conceptual și nivelul operațional 

Mandatul tehnic al 

psihoterapeutului 

S4. Seminar - Cadrul conceptual al psihoterapiei 

(III) 

Conversație, 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

Interviul terapeutic 

S5. Seminar - Cadrul conceptual al psihoterapiei 

(IV) 

Conversație, 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

Evaluare și formulare de caz 

S6. Istoric, curente și abordări (I) 
Conversație, 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

Dezbaterea contextului istoric, 

apariției și evoluției 

principalelor curente și abordări 

psihoterapeutice. 

S7. Istoric, curente și abordări (II) Conversație, 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

Identificarea, analiza și 

exersarea unor tehnici de 

intervievare terapeutică 

S8. Istoric, curente și abordări (III) Conversație, Identificarea, analiza și 



 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

exersarea unor tehnici de 

intervievare terapeutică 

S9. Cercetarea în psihoterapie. Psihoterapia și alte 

forme de intervenție. Aspecte etice în 

psihoterapie.(I) 

Conversație, 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

Eficacitate și eficiență 

Factori de facilitare 

Metode specifice 

Monoterapie vs. tratamente 

combinate 

Modalități alternative de 

intervenție în sănătate mintală 

Specificul deontologic al 

psihoterapiei 

Consimțământ informat 

Confidențialitate 

S10. Cercetarea în psihoterapie. Psihoterapia și alte 

forme de intervenție. Aspecte etice în 

psihoterapie.(II) 

Recapitulare 

Conversație, 

demonstrație, exemple 

din cazuistică, exerciții 

Mandatul etic al 

psihoterapeutului 

Incidente critice cu componentă 

etică 

Sumarizarea principalelor 

aspecte practice 

Feed-back 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

Ile, L. (2018). Introducere în psihoterapie. Note de curs. 

Geller, J.D., Norcross, J.C., Orlinsky, D.E. (2008). Formarea pentru psihoterapie. Editura TREI. 

Holdevici, I. (1998). Elemente de psihoterapie. Editura ALL. 

Schmitt, L. (2011). Primii pași în psihoterapie. Editura Polirom. 

Koffman, A., Walters, M.G. (2014). Introduction to Psychological Theories and Psychotherapy. Oxford 

University Press. 

 

 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE 

reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi 

din domeniul aferent programului 

Capacitatea de a alege responsabil o specializare în psihoterapie, de a opera pertinent cu concepte specifice și de 

graniță, de a derula minimal intervenții specifice – ca și competențe profesionale.   

Capacitatea de a a-și exercita profesia conform normelor deontologice, în special în activitățile de intervenție în 

domeniul general al sănătății mintale – ca și competență transversală.  

 

10.  EVALUARE 

Tip activitate 
Criterii de 

evaluare 
Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.1 Curs și 

seminar 

Examen scris cu 

întrebări de tip 

grilă. 

Studenții care îndeplinesc condițiile de 

intrare în examen în sesiunea 1 vor susține 

un examen scris ce va consta din întrebări 

grilă. La această evaluare este obligatorie 

obținerea notei minime 5. 

100%  din nota 

finală 

 

 Condiții de 

intrare in 

Prezența peste 70% la seminar (de ex. min 7 

prezente din 10). 

 



 

Tip activitate 
Criterii de 

evaluare 
Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

examen 

    

10.3 Standard minim de performanţă 

Nota finală se obține prin calcularea mediei aritmetice după cum urmează: 

100% nota la examenul din timpul sesiunii 

 

Evaluarea în sesiunea de restante 

Examen scris de tip grilă cu aplicații (100 %). La această evaluare este necesară obținerea notei minime 5. 

 

 

Pentru întrebări puteți să ne contactați folosind informațiile de mai jos 

 

Psih. dr. Lucian Ile:  lucian_ile@yahoo.com 

Psih. drd. Cristina Maroiu: cristina.maroiu@e-uvt.ro  

 

 

 

 

Data completării 

Semnătura titularului de curs 

Grad didactic Nume si prenume 

Psih. dr. Lucian Ile 

Semnătura titularului de seminar 

Grad didactic Nume si prenume 

Psih. drd. Cristina Maroiu 

 

 

Data avizării în departament 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

Conf.univ.dr. Delia Vîrgă 
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