
 

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 Psihofarmacologie 

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

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1  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 50 

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 122 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 6 

 

 

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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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihofarmacologiei (C1) 

- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor specifice psihofarmacologiei 

(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 
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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 psihofarmacologiei 

7.2 Obiectivele 

specifice 

✓ Să definească principalele concepte din domeniul psihofarmacologiei 

✓ Să explice fenomene psihologice utilizând concepte de bază din domeniul 

psihofarmacologiei 

✓ Să identifice concepte specifice psihofarmacologiei 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 în psihofarmacologie aplicată 

prelegerea, 

conversaţia 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 
 

Analgezice opioide şi antagoniştii prelegerea, De citit: 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

studiu de caz, 

conversaţia 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest  
 

Medicamente analgezice – antipiretice 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest  

Antiinflamatoare nesteroidiene şi analgezice 

nonmorfinice 
prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Excitantele sistemului nervos central 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Anxioloticele 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Anxioloticele 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Hipnoticele 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Hipnoticele 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Medicaţia neuroleptică prelegerea, 

explicaţia, 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

exemplul neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Antidepresivele şi litiul 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Antiparkinsoniene şi miorelaxante centrale 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Medicaţia antiepileptică 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 

Abordarea psihosomatică a pacientului 

prelegerea, 

explicaţia, 

exemplul 

De citit: 

- Vintilă, M., (2008). Compendiu de 

neuropsihologie clinică şi 

psihofarmacologie aplicată. Ed. 

Universităţii de Vest 
 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

- Vintilă, M. (2008). Compendiu de neuropsihologie clinică şi psihofarmacologie aplicată. Ed. Universităţii de 

Vest; 

- Stahl, S., M. (2012). Psihofarmacologie. Ghidul prescriptorului. Ed. Callisto. 

 

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 

Cursul are drept scop familiarizarea studenţilor cu aspecte esenţiale ale psihofarmacologiei, disciplină de bază în 

formarea specialiştilor clinicieni. 

 



 

10.  EVALUARE 

Tip activitate 
Criterii de 

evaluare 
Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

Curs Examen Examen este de tip grila cu mai multe 

variante de raspuns. 

 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota minimă a examenului este 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, 

 

 


