
 

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 MASTER 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie  

 

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ 

2.1 Denumirea disciplinei Psihologia sănătăţii 

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

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2  2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DI

DS 

 

 

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  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 

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

Tutoriat   

Examinări  2 

Alte activităţi ……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

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

o
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en
ţe

 p
ro

fe
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o
n

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

- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor specifice psihologiei sănătăţii 

(C1.1)/D 

- Elaborarea de interpretări psihologice ale comportamentului şi ale proceselor mentale la 

diferite niveluri (C1.5)/R 

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 

- Explicarea modalităţilor de interpretare a rezultatelor unei examinări psihologice şi intervenţii 

psihologice specializate (C4.2)/R 

Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice (C5) 

- Elaborarea strategiilor de intervenţie în vederea rezolvării problemelor grupului ţintă (C5.3)/R 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonal specifică domeniului (C6) 

- Interpretarea rolului comunicării în activitatea profesională şi explicarea diferitelor tipuri şi 

metode de comunicare (C6.2)/R 

- Construirea unei relaţii de comunicare adaptată caracteristicilor psihologice şi nevoilor 

beneficiarului (C6.5)/R 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa
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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 sănătăţii 

7.2 Obiectivele 

specifice 

✓ Să definească principalele concepte din domeniul psihologiei sănătăţii 

✓ Să explice fenomene psihologice utilizând concepte de bază din domeniul 

psihologiei sănătăţii 

✓ Să identifice concepte specifice psihologiei sănătăţii în materiale de specialitate 

✓ Să opereze cu conceptele consilierii psihologice pentru interpretarea unor situaţii 

asociate domeniului 

 

8. CONŢINUTURI  

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Introducere şi încercare de definiţie 

prelegerea, 

conversaţia 

De citit: 

- Vintila, M., (2003), Igienă şi 

sănătate mentală, Timişoara: Editura 

Universităţii de Vest, pp. 12-14.  

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 11-

31.  
 

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

diabetului zaharat 

prelegerea, 

studiu de caz, 

conversaţia 

De citit: 

- Vintila, M., (2003), Igienă şi 

sănătate mentală, Timişoara: Editura 

Universităţii de Vest, pp. 155-161.  

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti:Editura medicală, p.75-77 
 

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

bolile cardiovasculare: HTA, IM 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 40-50.  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

bolile sexuale feminine 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintila, M., (2003), Igienă şi sănătate 

mentală, Timişoara: Editura 

Universităţii de Vest, pp. 161-168.  

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, p. 88-92, 

106-115.  

- Cernea, M., Cernea, V., (1991), 

Sãnãtatea femeii şi familia, Bucureşti: 

Ed. Medicalã.  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

bolile sexuale mascuine 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintila, M., (2003), Igienă şi sănătate 

mentală, Timişoara: Editura 

Universităţii de Vest, pp. 161-168.  

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 106-

115.  

- Mândru Ungureanu, M.., (1994), Sex şi 

sexologie, Ed. Medicalã, Bucucureşti.  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

bolile tiroidiene 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 74-76.i  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

bolile respiratorii 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 32-40  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

bolile digestive 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 64-74.  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

afecţiunile stomatologice 

prelegerea, 

explicaţia, 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

exemplul psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 117-

130.  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

bolile alergice 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 77-79.  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

sindroamele psihoautoimune 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 99-115.  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

stres şi anxietate prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 147-

156.  

Psihoigiena comportamentului şi profilaxia în 

tulburările de comportament alimentar şi obezitate 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 50-64.  

Abordarea psihosomatică a pacientului 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Luban-Plozza, B., (2000), Boli 

psihosomatice ȋn practica medicală, 

Bucureşti: Editura medicală, pp. 164-

175.  

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

- Barbu, I., (1993), Stresul şi bolile interne, Bucureşti: Editura ALL.  

- Deutsch, F., (1980), Psychosomatic medicine from a psychoanalytic viewpoint, Journal of the American 

Psychoanalytic Association, vol. 28, nr.3, p. 653-702.  

- Kubie, L.S., (1978), The central representation of the symbolic process in psychosomatic disorders, 

Psychological issues, XI, nr. 4, p.115-126.  

- Stophanos, S., (1980), Analytical psychosomatics in internal medicine, The International Review of 

Psychoanalysis, vol.7, n.2, p.219-232.  
 

BIBLIOGRAFIE SECUNDARĂ 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

 

BIBLIOGRAFIE SECUNDARĂ 

 

 



 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE 

reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi 

din domeniul aferent programului 

Profesia de psiholog impune o educaţie interdisciplinară din care fac parte şi temele legate de bolile somatice 

care sunt indispensabile profesiei de psiholog în general şi a psihologului clinician în special. Aplicabilitatea 

privește înțelegerea organismului uman cu funcţie bio-psiho-socială. 

 

10.  EVALUARE 

Tip activitate 
Criterii de 

evaluare 
Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

Curs Lucrare de 

evaluare 

Evaluarea în cadrul acestei discipline se 

realizează atat pe parcursul semestrului cât 

şi la finalul acestuia. In timpul semestrului 

se va elabora un referat pe o temă aleasă de 

student la prima întâlnire. Temele respectă 

tematica laboratorului. Nota minimă 

acceptată este 5. 

 

Examen La finalul semestrului se va prezenta un caz 

practic de consiliere a unui subiect/familii 

afectate de o boală organică. Nota minimă 

este 5. 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Tratarea fiecărui subiect al examenului de minim nota 5. 

 

Prezența 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. 

 

 

 

Data completării 

21 septembrie 2015 

Semnătura titularului de curs 

Prof. univ. dr. Mona Vintilă 

Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


