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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ 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 Hipnoterapie și hipnoză informală 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Daniel MURANYI 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Daniel MURANYI 

2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei Opt 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Examinări 16 

Tutorat  4 

Examinări - 

Alte activități ... 2 

3.7. Total ore studiu individual  122 

3.8. Total ore pe semestru 28 

3.9. Număr de credite 6*25=150 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum •  

4.2. de competențe  •  

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului •  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  •  

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe 

profesionale 

1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, metodelor şi 

instrumentelor specifice hipnoterapiei – hipnoză formală și informală 

2. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a teoriilor și modelelor de bază în 

hipnoterapie – hipnoză formală și informală 

3. Explicarea modalităților de interpretare a rezultatelor psihologice specializate în 
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hipnoterapie 

4. Interpretarea situațiilor concrete de asistență psihologică la nivelul individului din 

perspectiva hipnoterapiei  

5. Aplicarea principiilor comunicării eficiente în relația terapeutică cu specificitate în 

hipnoterapie 

6. Analiza calității planului de intervenție terapeutică  

7. Implementarea planului de intervenție la nivelul individului, adaptat nevoilor 

specifice ale acestuia și evaluarea intervenției dpv hipnoterapie formală și informală 

Competențe 

transversale  

CT1 Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini 

responsabile faţă de domeniul ştiinţific în general şi al psihoterapiei în particular, pentru 

valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în situaşii specifice, cu respectarea 

principiilor şi normelor de etică profesională. 

CT2 Dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală și de delegare a 

rolurilor specifice muncii în echipe multidisciplinare. 

CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesionale, atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională şi 

aplicarea acestora în exercitarea profesiei. 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea principalelor orientări în domeniul hipnoterapiei prin hipnoză 

formală și informală, condiţiile necesare unei terapii eficiente şi a 

modalităţii de stabilire a unei relaţii terapeutice adecvate. 

7.2. Obiectivele specifice  Familiarizarea masteranzilor cu noţiunile de bază ale hipnoterapiei prin 

hipnoză formală și informală  

Însuşirea de către masteranzi a principalelor orientări în hipnoterapie 

Formarea unor modele bazale de intervenţie psihoterapeutică.  

Formarea unor abilităţi bazale de relaţionare în hipnoterapie 

 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

C1. Psihoterapia prin hipnoză – introducere.  

Istoricul psihoterapiei prin hipnoză 

Expunere, dialog - discuție 

focalizată, exemple 

2 ore 

C2. Niveluri de transă hipnotică.  

Inducția hipnotică 

Expunere, dialog - discuție 

focalizată, exemple 

2 ore 

C3. Tipuri de intervenții hipnotice Expunere, dialog - discuție 

focalizată, exemple 

2 ore 

C4. Terapia prin regresie hipnotică  Expunere, dialog - discuție 

focalizată, exemple 

2 ore 

C5. Planul de intervenție în hipnoterapie Expunere, dialog - discuție 

focalizată, exemple 

2 ore 

C6. Aplicații practice ale hipnozei formale și 

informale în psihoterapie – tehnici 

Expunere, dialog - discuție 

focalizată, exemple 

2 ore 

C7. Aplicații practice ale hipnozei formale și Expunere, dialog - discuție 2 ore 
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informale în psihoterapie – metode focalizată, exemple 
•  

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

S1. Prima ședință de hipnoterapie Expunere, dialog - discuție focalizată, 

jocuri de rol, studii de caz 

2 ore 

S2. Condiții pentru client în hipnoterapie Expunere, dialog - discuție focalizată, 

jocuri de rol, studii de caz 

2 ore 

S3. Regulile „jocului” în hipnoterapie Expunere, dialog - discuție focalizată, 

jocuri de rol, studii de caz 

2 ore 

S4. Exerciții de hipnoză informală Expunere, dialog - discuție focalizată, 

jocuri de rol, studii de caz 

2 ore 

S5. Exerciții de hipnoză formală Expunere, dialog - discuție focalizată, 

jocuri de rol, studii de caz 

2 ore 

S6. Exerciții de autocunoaștere Expunere, dialog - discuție focalizată, 

jocuri de rol, studii de caz 

2 ore 

S7. Exemplificarea de tehnici de intervenție în 

hipnoterapie 

Expunere, dialog - discuție focalizată, 

jocuri de rol, studii de caz 

2 ore 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Tematica cursului şi seminarului a fost stabilită ţinând cont de: documentele ARACIS, tematicile propuse 

de alte facultăţi de profil din ţară şi străinătate şi de cerinţele marilor angajatori şi asociaţiilor 

profesionale, cum ar fi Colegiul Psihologilor din România. 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Calitatea răspunsurilor la 

examenul de evaluarea finală 

Examen tip grilă 70% 

 Stăpânirea la un nivel foarte 

bun a aspectelor teoretice 

10.5. Seminar/laborator Calitatea răspunsurilor la 

lucrările practice (teme / 

referate / studii de caz). 

Prezentare lucrări 

practice, studii de caz 

30% 

10.6. Standard minim de performanță 

Stăpânirea la un nivel minim a cunoştinţelor acumulate pe parcursul semestrului şi evaluate prin examen. 
 

 

Data completării 
Semnătura titularului de curs 

Lect. univ. dr. Daniel Muranyi 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. univ. dr. Daniel Muranyi 

 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 


