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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 PSIHOLOGIA CLINICǍ ȘI CONSILERE 

PSIHOLOGICǍ (PCCP) 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie  

 

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ 

2.1 Denumirea disciplinei Psihanaliză 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Mugur Ciumagean 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu 2 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 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

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 40 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat  6 

Examinări  6 

Alte activităţi …………………………………… 10 

3.7 Total ore studiu individual 122 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 6 

 

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  

4.2 de competenţe •  

 

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului •  
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6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE 
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1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor și metodelor de bază 

specifice paradigmei psihanalitice (C1.1). 

2. Interpretarea situațiilor concrete de abordare psihologică la nivelul individului în diverse situații 

de viață și tipuri de funcționări dintr-o perspectivă psihodinamică. (C.5.2) 
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 1. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipe de lucru 

2. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la 

dinamica contextului social.  

 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Familiarizarea cu paradigma psihodinamica – modele teoretice, specificul intervenției, 

cercetare;  

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. Înțelegerea și utilizarea adecvată, în context profesional, a principalelor modele 

teoretice, metode de bază de evaluare, intervenție și cercetare specifice psihanalizei.  

2. Explicarea şi interpretarea unor situații clinice din perspectiva psihodinamică – 

operaționalizare clinică, perspective de evaluare și de intervenție;  

3. Formarea unei atitudini responsabile faţă de activitatea clinică (muncă în echipă, 

formare profesională continuă). 

 

8. CONŢINUTURI  

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Psihanaliză – introducere - istoria și evoluția paradigmei 

psihodinamice – 2 ore 
 

 

2. Psihanaliză și clinică - Principiile funcţionării psihice. - 

Metapsihologie. Punctele de vedere economic si topic. - 

Problematice pulsiunii – 2 ore 

 

 

3. Evoluţia subiectivităţii psihice (I)  

- Stadii primare de dezvoltare – narcisism primar – 2 ore 
 

 

4. Punctul de vedere topic – primul model de funcționare a   
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8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

minții – 2 ore 

5. Punctul de vedere dinamic. Conflictul intrapsihic. 

Mecanisme de apărare (I) – 2 ore 
 

 

6. Problematica nevrozei în psihanaliză – 2 ore   

7. Problematică organizării narcisic-identitare și psihosomatice 

a psihismului – 2 ore 
 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Direcții principale de dezvoltare în teoria psihanalitică: 

M.Klein, A.Freud, D.WInnicott, W.R.Bion – 2 ore 
 

 

2. Psihanaliză și clinică: principiile funcționării psihice, 

punctul de vedere economic și problematica pulsiunii – 2 ore 
 

 

3. Evoluţia subiectivităţii psihice (I)  

- Stadii ulterioare în evoluția subiectivității psihice – 2 ore 
 

 

4. Punctul de vedere topic – primul model de funcționare a 

minții – 2 ore 
 

 

5. Punctul de vedere dinamic. Conflictul intrapsihic. 

Mecanisme de apărare (II) – 2 ore 
 

 

6. Problematica psihozei în psihanaliză – 2 ore   

7. Tipuri de organizare caracteriaă – 2 ore    

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

1. Dolto, Fr. (1993). Psihanaliza și copilul. Ed. Humanitas, București  

2. Freud, A. (2002). Eul și mecanismele de apărare. EFG, București  

3. Gabbard, G.O. (2007). Tratat de psihiatrie psihodinamică. Ed.Trei, București  

4. Ionescu, S. (coord.) (2002). Mecanismele de apărare. Teorie și aspecte clinice. Ed Polirom.  

5. McWilliams, N. (2014). Diagnosticul psihanalitic. Structuri de personalitate revelate în procesul clinic. EFG, 

Bucureşti.  

6. Sandor, V. (2005). Itinerar de psihanaliză. EFG, București.  

7. Roussillon, R. (coord.) (2010). Manual de psihologie şi psihopatologie clinică generală. EFG, Bucureşti.  

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE 

reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi 

din domeniul aferent programului 

 

 

10.  EVALUARE 

Tip activitate 
Criterii de 

evaluare 
Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

Examen (evaluarea 

finală). 

 - tratarea unui subiect de sinteza 

- analiza clinică din perspectivă psihodinamică a 

unor cazuri clinice 

67% 

Evaluare seminar  - prezentare orala teoretică pe o tema de 

psihanaliză 

33% 

10.6 Standard minim de performanţă 
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Tip activitate 
Criterii de 

evaluare 
Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

- elaborarea prezentarii pe parcursul semestrului si a prezentarii orale in cadrul seminarului; 

- abordarea ambelor subiecte de minim jumatate din valoarea fiecarui subiect 

 

 

 

Data completării 
Semnătura titularului de curs 

Grad didactic Nume si prenume 

Semnătura titularului de seminar 

Grad didactic Nume si prenume 

 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


