
 

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 LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie  

 

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOSEXOLOGIE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. MONA VINTILĂ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 1  2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO

DD 

 

 

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 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  4 

Examinări    2 

Alte activităţi …………………………………… 5 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 

 

 

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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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihosexologiei (C1) 

- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor specifice psihosexologiei 

(C1.1)/D 

- Explicarea şi interpretarea fenomenelor psihologice, utilizând concepte de bază din domeniul 

psihosexologiei (C1.2)/D 

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a situaţiilor posibile în psihosexologie (C3) 

- Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de bază din domeniul 

psihosexologiei (C3.2)/P 

- Elaborarea proiectelor profesionale centrate pe formularea problemelor într-o manieră coerentă 

şi realistă (C3.5)/P 

Evaluarea psihologică a individului şi grupului (C4) 

- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a concepretlor, metodelor şi instrumentelor 

specifice evaluării psihologice (individuale şi de grup) (C4.1)/P 

Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice (C5) 

- Interpretarea situaţiilor concrete de asistenţă psihologică (C5.2)/P 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonal specifică domeniului (C6) 

- Identificarea şi descrierea teoriilor şi mecanismelor psihice care vizează comunicarea 

conceptelor specifice psihosexologiei (C6.1)/D 

- Interpretarea rolului comunicării în activitatea profesională şi explicarea direritelor tipuri de 

metode de comunicare (C6.2)/P 
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 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei 

(CT1) 

 

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

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei 

 A utiliza cunoştiinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri 

de situaţii, procese asociate psihosexologiei 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 Să definească principalele concepte din domeniul psihosexologiei 

 Să explice fenomene psihologice utilizând concepte de bază din domeniul 

psihosexologiei 

 Să identifice concepte specifice psihosexologiei în materiale de specialitate 

 Să opereze cu conceptele psihosexologiei în rezolvarea unei probleme simple, bine 

definite 

 

8. CONŢINUTURI  

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Sexualitatea umană 
prelegerea, 

conversaţia 

De citit:  

Vintila, M. (2008). Curs de 

Sexologie,Timişoara: Ed. Lito UVT. 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Enachescu, C. (2003). Tratat de 

Psihosexologie. Iași: Polirom 

Maturizarea sexuală. Tinereţea și sexualitatea. 

Sexualitatea la vârsta a 3-a 

prelegerea, 

studiu de caz, 

conversaţia 

De citit: 

Vintila, M. (2008). Curs de 

Sexologie,Timişoara: Ed. Lito UVT. 

Relaţiile sexuale. Fertilitatea şi sterilitatea în 

timpul ciclului sexual 

prelegerea, 

studiu de caz, 

conversaţia 

De citit:  

Vintila, M. (2008). Curs de 

Sexologie,Timişoara: Ed. Lito UVT. 

Orientarea sexuală şi variantele sexuale 

prelegerea, 

studiu de caz, 

conversaţia 

De citit: 

Vintila, M. (2008). Curs de 

Sexologie,Timişoara: Ed. Lito UVT. 

Enachescu, C. (2003). Tratat de 

Psihosexologie. Iaşi: Polirom 

Concepţia. Sarcina. Naşterea prelegerea, 

studiu de caz, 

conversaţia 

De citit:  

Vintila, M. (2008). Curs de 

Sexologie,Timișoara: Ed. Lito UVT. 

Bolile cu transmitere sexuală prelegerea, 

studiu de caz, 

conversaţia 

De citit:  

Enachescu, C. (2003). Tratat de 

Psihosexologie. Iași: Polirom 

Igiena sexuală. Tulburări  ale dianmicii sexuale 

prelegerea, 

studiu de caz, 

conversaţia 

De citit:  

Vintila, M. (2008). Curs de 

Sexologie,Timișoara: Ed. Lito UVT. 

Enachescu, C. (2003). Tratat de 

Psihosexologie. Iași: Polirom 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

Vintila, M. (2008). Curs de Sexologie,Timişoara: Ed. Lito UVT. 

Enachescu, C. (2003). Tratat de Psihosexologie. Iaşi: Polirom. 

 

BIBLIOGRAFIE SECUNDARĂ 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Sexualitatea umana. Organe sexuale feminine 

şi masculine 
studiu de caz 

 

Relațiile sexuale. Tehnici şi poziții studiu de caz  

Sarcina şi nașterea studiu de caz  

Mijloace de contracepţie studiu de caz  

Bolile cu transmitere sexuala studiu de caz  

Abuzul sexual studiu de caz  

Actul sexual în stări fiziologice şi patologice studiu de caz  

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

 

BIBLIOGRAFIE SECUNDARĂ 

 

 



 

 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE 

reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi 

din domeniul aferent programului 

Cunoaşterea principalelor evenimente ale vieţii sexuale precum si cele mai des întâlnite probleme reprezintă un 

factor preventiv dar în aceleşi timp un facilitator al unei calitati crescute a vieţii de cuplu precum si a unei 

bunăstări fizice şi psihice personale.   

Cursul ofera informatii cu aplicabilitate in formarea in psihologie (consiliere psihologica, psihoterapie) in aria 

terapiei de cuplu. 

 

10.  EVALUARE 

Tip activitate 
Criterii de 

evaluare 
Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

Curs Colocviu Lucrare scrisă care va fi susţinută doar de 

către studenții care nu îndeplinesc 

criteriile de prezență și/sau nu sunt 

mulțumiți cu nota obținută pe baza 

evaluării pe parcurs. 

100% 

Seminar 

 

Participarea activă 

la sarcinile 

efectuate în clasă 

(participarea la 

discuţii si analiza 

studiilor de caz) 

Studenții vor realiza două prezentări care 

vor fi notate individual, nota finală 

reprezentând media acestora. Studentii 

care sunt mulțumiți cu nota obținută și 

îndeplinesc criteriile de prezență pote 

opta pentru această notă ca notă finală. 

 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Prezența în cadrul seminariilor este condiție de intrare în prima sesiune de examene. Numărul de prezențe 

necesar este de 5, respectiv 3 (+ adeverință de la locul de muncă) pentru studenții care sunt angajați.  

 

În sesiunea de restanțe intrarea în examen nu este condiționată de numărul de prezențe de la seminar. 

 

 

 

Data completării 

21 septembrie 2016 

Semnătura titularului de curs 

Prof. univ. dr. Mona Vintilă 

Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


