
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 

1. DATE DESPRE PROGRAM 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie şi 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 PSIHOLOGIA FAMILIEI 

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

2.3 Titularul activităţilor de seminar Drd. OTILIA TUDOREL 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2  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 3 din care: 3.2 curs 2 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 4 

Tutoriat   

Examinări   

Alte activităţi ……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 14 

3.8 Total ore pe semestru 28 

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 
C
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n

al
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei familiei (C1) 

- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor specifice psihologiei familiei 

(C1.1)/D 

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

psihologiei familiei (C1.2)/D 

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a situaţiilor posibile în psihologia familiei (C3) 

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

psihologiei familiei (C3.2)/P 

- Rezolvarea situaţiilor problemă, pe baza analizei multiple şi a evaluării situaţiilor şi/sau 

alternativelor, evitând scenariile stereotipe (C3.3)/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 psihologiei familiei (C6.1)/D 

 

C
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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 psihologiei familiei 

7.2 Obiectivele 

specifice 

✓ Să definească principalele concepte din domeniul psihologiei familiei 

✓ Să explice fenomene psihologice utilizând concepte de bază din domeniul 

psihologiei familiei 

✓ Să identifice concepte specifice psihologiei familiei în materiale de specialitate 

✓ Să opereze cu conceptele psihologiei familiei în rezolvarea unei probleme simple, 

bine definite 

 

8. CONŢINUTURI  

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Noţiuni de bază cu privire la structurile familiale 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

Nichols, M., Schwartz, R., (2005), 

Terapia de familie. Concepte şi metode, 

Ediţia a VI-a, Boston: Editura Pearson. 

Istoricul terapiei familiale prelegerea, De citit: 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

explicaţia, 

exemplul 

Nichols, M., Schwartz, R., (2005), 

Terapia de familie. Concepte şi metode, 

Ediţia a VI-a, Boston: Editura Pearson, 

pp.11-54.   

Concepte de bază în terapia familială sistemică 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

· Nichols, M., Schwartz, R., (2005), 

Terapia de familie. Concepte şi metode, 

Ediţia a VI-a, Boston: Editura Pearson, 

pp.11-54.   

Etapele terapiei de familie 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

· Nichols, M., Schwartz, R., (2005), 

Terapia de familie. Concepte şi metode, 

Ediţia a VI-a, Boston: Editura Pearson, 

pp.11-54. 

·Minuchin, S. (1999), Families and 

Family Therapy, London, New-York: 

Editura Routledge, pp. 206-239.    

Evaluarea familiei 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

· Nichols, M., Schwartz, R., (2005), 

Terapia de familie. Concepte şi metode, 

Ediţia a VI-a, Boston: Editura Pearson, 

pp.83-86. 

Comunicarea în familie 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D., 

(1967), Pragmatics of Human 

Communication, New-York: W.W. 

Norton & Co. 

Urmărirea longitudinală a familiei 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

· Minuchin, S. (1999), Families and 

Family Therapy, London, New-York: 

Editura Routledge, pp. 240-254. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

Nichols, M., Schwartz, R., (2005). Terapia de familie. Concepte şi metode, Ediţia a VI-a, Boston: Editura 

Pearson. 

 

BIBLIOGRAFIE SECUNDARĂ 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Noţiuni generale cu privire la sistemul familial 

Prelegerea, 

explicaţia 

De citit: 

· Nichols, M., Schwartz, R., (2005), 

Terapia de familie. Concepte şi metode, 

Ediţia a VI-a, Boston: Editura Pearson, 

pp. 104-132.  

· Zamoşteanu, A., (2008), Psihoterapie 

familială şi intervenţii sistemice, 



 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Timişoara: Editura Eurobit, pp.17-24 

Genograma 

Prelegerea, 

explicaţia, exemplul, 

studiu de caz 

De citit: 

· Fradot, M., Chines, D., (2007), De ce 

el? De ce ea?Forţa vindecătoare a 

cuplului, Bucureşti: Elena Francisc 

Publishing.  

· Zamoşteanu, A., (2008), Psihoterapie 

familială şi intervenţii sistemice, 

Timişoara: Editura Eurobit, pp. 46-52.  

· Simbolurile standard pentru trasarea 

genogramei la: 

http://courses.wcupa.edu/ttreadwe/ 

courses/02courses/standardsymbols.htm 

Evaluarea familiei 

Prelegerea, 

explicaţia, exemplul, 

studiu de caz 

De citit: 

· Nichols, M., Schwartz, R., (2005), 

Terapia de familie. Concepte şi metode, 

Ediţia a VI-a, Boston: Editura Pearson, 

pp.83-86.  

· Zamoşteanu, A., (2008), Psihoterapie 

familială şi intervenţii sistemice, 

Timişoara: Editura Eurobit, pp. 261-

289. 

Tehnici concrete de intervenţie în cuplu şi 

familie (I) 

Prelegerea, 

explicaţia, exemplul, 

studiu de caz 

De citit: 

· Elkaim, M., (1995), Panorama des 

therapies familiales, Paris: Edition du 

Seuil.  

· Satir, V., Peoplemaking, Palo Alto: 

Science and Behavior Books.  

· Satir, V., (1992), Pour retrouver 

l’harmonie familiale, Paris: Edition 

France-Amerique.  

· Zamoşteanu, A., (2008), Psihoterapie 

familială şi intervenţii sistemice, 

Timişoara: Editura Eurobit, pp. 74-82. 

Tehnici concrete de intervenţie în cuplu şi 

familie (II) 

Prelegerea, 

explicaţia, exemplul, 

studiu de caz 

De citit: 

· Elkaim, M., (1995), Panorama des 

therapies familiales, Paris: Edition du 

Seuil.  

· Satir, V., Peoplemaking, Palo Alto: 

Science and Behavior Books.  

· Satir, V., (1992), Pour retrouver 

l’harmonie familiale, Paris: Edition 

France-Amerique.  

· Zamoşteanu, A., (2008), Psihoterapie 

familială şi intervenţii sistemice, 

Timişoara: Editura Eurobit, pp. 74-82. 

Sistemul familial cu probleme specifice 

prezentate(violenţă intra-familială, abuz 

sexual, 

Prelegerea, 

explicaţia, exemplul, 

studiu de caz 

De citit: 

· Bowen, M., (2004), Family Therapy 

in Clinical Practice, Jason Aronson 

http://courses.wcupa.edu/ttreadwe/


 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

divorţ, deces etc) – I Book, pp. 259-268, 321-336  

· Everett, C., Everett, S., (2008), 

Divorţul sănătos, Bucureşti: Editura 

Trei. 

· Fischer, G., Riedesser, P., (2007), 

Tratat de psihotraumatologie, 

Bucureşti: Editura Trei, pp. 297-342.  

· Minuchin, S. (1996), Family 

Kaleidoscope, London: Harvard 

Universitz Press, pp. 20-194.  

· Nichols, M., Schwartz, R., (2005), 

Terapia de familie. Concepte şi metode, 

Ediţia a VI-a, Boston: Editura Pearson, 

pp. 92-98.  

· Zamoşteanu, A., (2008), Psihoterapie 

familială şi intervenţii sistemice, 

Timişoara: Editura Eurobit, pp. 123-

160.  

Sistemul familial cu probleme specifice 

prezentate (violenţă intra-familială, abuz 

sexual, 

divorţ, deces etc) – II 

Prelegerea, 

explicaţia, exemplul, 

studiu de caz 

De citit: 

· Bowen, M., (2004), Family Therapy 

in Clinical Practice, Jason Aronson 

Book, pp. 259-268, 321-336  

· Everett, C., Everett, S., (2008), 

Divorţul sănătos, Bucureşti: Editura 

Trei. 

· Fischer, G., Riedesser, P., (2007), 

Tratat de psihotraumatologie, 

Bucureşti: Editura Trei, pp. 297-342.  

· Minuchin, S. (1996), Family 

Kaleidoscope, London: Harvard 

Universitz Press, pp. 20-194.  

· Nichols, M., Schwartz, R., (2005), 

Terapia de familie. Concepte şi metode, 

Ediţia a VI-a, Boston: Editura Pearson, 

pp. 92-98.  

· Zamoşteanu, A., (2008), Psihoterapie 

familială şi intervenţii sistemice, 

Timişoara: Editura Eurobit, pp. 123-

160 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

Zamoşteanu, A., (2008), Psihoterapie familială şi intervenţii sistemice, Timişoara: Editura Eurobit, pp. 74-82 

 

BIBLIOGRAFIE SECUNDARĂ 
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9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE 

reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi 

din domeniul aferent programului 

Tematica studiată, cunoştinţele și abilitățile formate prin acest curs au aplicabilitate în domeniul psihologei 

clinice (consiliere de cuplu, psihoterapiede cuplu și familie, autodezvoltare personală). În mod special 

intervențiile vizează îmbunătățirea vieții de cuplu, a calității vieții familiei, depășirea obstacolelor și a 

pricipalelor evenimente ale vieții de familie. 

 

10.  EVALUARE 

Tip activitate 
Criterii de 

evaluare 
Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

Curs Examen Examen în cadrul sesiunii de examene. 

Aceste include 3 subiecte care trebuie 

tratate fiecare de cel putin nota 5. 

75% din nota 

finala 

Seminar 

 

Evaluare familială 

și  

Evaluare cu privire 

la implicarea în 

activitățile de la 

seminar 

Studenții vor realiza și prezenta 

genograma și evaluarea unei familii 

urmând schema de evaluare furnizată de 

către coordonatorul de seminar. În plus, 

vor acumula puncte și pe baza implicării 

în activitatea suplimentară de seminar. 

Totalul punctelor obținut va forma nota 

de seminar. 

Obţinerea notei minime 5 condiţionează 

intrarea în examen. 

Evaluarea de 

seminar 

reprezintă  25% 

din nota finală. 

10.6 Standard minim de performanţă 

Tratarea fiecărui subiect al examenului corespunzător notei 5 şi efectuarea și redactarea evaluării familiale. 

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, înainte de data programată pentru susținerea examenului, studenții care nu au 

promovat seminarul, vor realiza și vor preda un referat pe una din temele abordate la seminar, care pe 

lângă consultarea bibliografiei minimale va cuprinde sinteza a trei articole de specialitate, cu relevanță 

pentru tema aleasă cât și genograma și evaluarea unei familii, pe modelul celor prezenate la seminar. 

 

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

 

 

 

Data completării 

21 februarie 2018 

Semnătura titularului de curs 

Prof. univ. dr. Mona Vintilă 

Semnătura titularului de seminar 

Drd. Otilia Tudorel 

 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


