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dr., conf. univ. Z. Bolea 
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Proces verbal nr. 1 
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Aprobat: 

Consiliul Facultăţii Psihologie, 

Științe ale educației, Sociologie și 

Asistență sociala 

28 august 2017  



NOTĂ: anul de studii la USM începe pe 1 septembrie 

 

 

 

CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII 

 

 

CONTINUTUL PLANULUI DE INVATAMINT 

 

Cod Denumirea unităţii de 

curs 

 

 

Total 

ore 

Inclusiv Ore 

/săptămâ

nă 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Contact 

direct 

Lucru 

indivi

dual 

Curs Se

mi

nar 

  

Semestrul I   

F.01.O.01 Metodologia cercetării 

psihologice  

150 30 120 1 1 Examen 5 

F.01.O.02 Statistica aplicată în 

psihologie 

150 45 105 1 2 Examen 5 

F.01.O.03 Psihopatologie 

nosologică 

300 60 240 2 2 Examen 10 

F.01.O.04 Psihologie specială  150 60 90 2 2 Examen 5 

F.01.O.05 Bazele psihanalizei 150 45 105 2 1 Examen 5 

Total 

 

 900 240 660 8 8 5 30 

Semestrul II   

S.02.O.06 Psihologia clinică a 

copilului  

300 60 240 2 2 Examen 10 

S.02.O.07 Psihoterapii narative şi 

pozitive 

150 60 90 2 2 Examen 5 

S.02.O.08 Psihoterapii cognitiv-

comportamentale  

150 45 105 1 2 Examen 5 

S.03.O.09 Consiliere clinică  150 45 105 2 1 Examen 5 

S.02.O.10 Psihosexologie şi 

educaţie sexuală  

150 30 120 1 1 Examen 5 

Total  900 240 660 8 8 5 30 

Semestrul III 

S.02.O.11 Psihodiagnostic clinic 150 40 110 2 2 Examen 5 

S.03.A.12 

S.03.A.13 

Psihanaliză clinică  

Psihologie clinică şi 

psihosomatica  

150 40 110 2 2 Examen 5 

Decan ___________________ 

dr. hab. prof. univ. Vl. Guţu 

 

N

r.

d/

o 

Anul de 

studii 

Activităţi 

didactice 
Sesiuni de 

Practica 

Vacanţe 

 

 

 

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară 

1 Anul I 15 15 2 4  3 1 10 

2 Anul II 15 10 2 4 5 3 1  

          



S.03.A.14 

S.03.A.15 

Psihoterapii de familie 

Psihoterapii 

experienţiale 

150 40 110 2 2 Examen 5 

S.03.A.16  

 

 

S.03.A.17 

Psihologia traumei la 

copii /Psihologia 

traumei la adulţi 

Psihologia geriatrică 

150 40 110 2 2 Examen 5 

S.03.O.18  Practica de specialitate 300  300   Examen 10 

  900 160 740 8 8 5 30 

Semestrul IV 

S.04.O.19 Teza de master 900  900   Susţinere 30 

Total 

general 

 3600 600 3000 24 24 14 120 

 

Stagiile de practică 

 

Nr. d/o Stagiile de 

practică 

 

Sem. Sptămâni Ore Perioada Număr de 

credite 

       

1. Practica de 

specialitate 

VI 6 300 XI-XII 10 

 

Forma de evaluare finală a programului de studii 

 

Nr. d/o 

 

 Perioada 

1. Susținerea tezei de master iunie 

 

Unități de curs la liberă alegere 

 

 

Cod Denumirea unităţii de 

curs 

 

 

Tota

l ore 

inclusiv Ore/săptămâ

nă 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

cre

dite 

Contact 

direct 

Luc

ru 

indi

vidu

al 

Curs Se

min

ar 

  

 Sănătatea ocupaţională 150 45 105 1 2 Examen 5 

 Diferenţe de gen în 

sănătate şi boală 

150 45 105 1 2 Examen 5 

Total  300 90 210 2 4 2 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT  

ALE DOMENIULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ LA PSIHOLOGIA CLINICĂ 

 

Cod Modulul / disciplina 
Total 

ore 

Inclusiv 
Numărul de ore 

pe săptămână 

Forma de 

evaluare 

Număr 

de 

credite 
Conta

ct 

direct 

Lucru 

indivi

-dual 

C
u
rs

 

S
em

in
ar

ii
 

L
ab

o
ra

to
r 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

F.01.O.001 Istoria psihologiei 180 90 90 3 3  E 6 

F.01.O.003 Psihologia proceselor cognitive 180 90 90 3 3  E 6 

F.01.O.004 Psihologia afectivității şi proceselor 

reglatorii  

180 90 90 3 3  E 6 

F.02.O.007 Neuropsihologia 180 90 90 2 4  E 6 

F.02.O.008 Psihologia personalității și însușirilor de 

personalitate 

180 90 90 3 3  E 6 

Total  900 450 450 14 16  5 30 

 

 

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

 

Psihologia clinică este domeniul care studiază mecanismele psihologice implicate atât în 

starea de sănătate, cât și în starea de boală. Includerea acestor două dimensiuni în același 

domeniu al psihologiei clinice derivă dintr-o premiză fundamentală în teoria psihoclinică 

contemporană - sănătatea și boală se situează pe un continuum al funcționării umane, astfel între 

aceste două dimensiuni nu poate fi făcută o demarcație calitativă, ci doar una cantitativă. 

Programul de studii în domeniul psihologiei clinice are drept scop central dezvoltarea 

competențelor profesionale prin care absolventul să poată înțelege și asista - preventiv și curativ, 

funcționarea umană pe aceste două dimensiuni în spectrele sale intelectuale, emoţionale, sociale 

şi comportamentale. 

Scopul central al programului de master Psihologie clinică constă în crearea unui cadru 

formal, fundamentat ştiinţific şi cu relevanţă aplicativă în care să se formeze viitorii specialişti de 

înaltă calificare în domeniul psihologiei clinice.  

Obiectivele specifice ale programului de master Psihologie clinică se întrunesc în idea 

pregătirii unor specialişti de înaltă calificare care să poată desfăşura în mod competent programe 

de asistenţă psihologică prin evaluare psihodiagnostică şi consultanţă psihoterapeutică, astfel 

încât să poată contribui la gestionarea diverselor situații psihoclinice. 

Familiarizarea cu realizările din domeniul psihologiei clinice va contribui la asigurarea 

unui bagaj de cunoştinţe teoretice și aplicative, care să-i facă apţi pe absolvenţi pentru o 

activitate eficientă în acest domeniu. Studiile realizate în cadrul programului de master vor 

permite masteranzilor să cunoască modele explicative contemporane asupra diverselor entități 

nosologice, să integreze modele de intervenție în scop curativ și preventiv, să elaboreze 

programe de diagnostic și intervenție în funcție de solicitările concrete ale spațiului profesional, 

să-și dezvolte o atitudine deontologică care se va manifesta atât în relația cu beneficiarii, cât în 

relațiile colegiale etc. 

Absolvenţii programului de master „Psihologie clinică” pot activa în cadrul următoarelor 

instituții:  

 unităţi care oferă servicii în domeniul sănătății (spitale, clinici, şcoli speciale etc.); 

 organizaţii naţionale şi internaţionale care promovează modul sănătos de viață; 

 organizaţii naţionale şi internaţionale care oferă servicii de asistență psihologică; 



 unități din cadrul sistemului legal medical; 

 centre de profilaxie, consiliere, recuperare psihologică; 

 unităţi militare; 

 şcoli, instituţii de învăţămînt.  

 

Finalităţi de studiu şi competenţe 

Competențe generale 

1. Cunoaşterea, aplicarea şi integrarea cunoştinţelor teoretice ale psihologieiclinice; 

2. Adaptarea teoriilor psihologice și ale metodologiilor de intervenție la contextele 

profesionale ale psihologiei clinice; 

3. Aplicarea principiilor cercetării psihologice în domeniul psihologiei clinice; 

4. Valorificarea cunoștințelor din domeniile profesionale conexe în scopul realizării unei 

analize profunde și complexe asupra fenomenelor psihoclinice; 

5. Elaborarea și realizarea demersurilor interdisciplinare de intervenție psihoclinică; 

6. Valorificarea unei atitudini deontologice ferme în relațiile cu diverși actori ai spațiului 

profesional. 

Competențe specifice 

1. Proiectarea și realizarea cercetărilor psihologice în domeniul psihologiei clinice; 

2. Elaborarea, adaptarea și aplicarea metodelor şi tehnicilor de diagnosticare în domeniul 

psihologiei clinice; 

3. Aplicarea adecvată a metodelor de psihocorecţie și consiliere psihologică;  

4. Înțelegerea și analiza proceselor psihice la diferite categorii nosologice;  

5. Elaborarea și aplicarea programelor de intervenţie preventivă; 

6. Elaborarea și implementarea proiectelor de dezvoltare a instituţiei de orientare psihoclinică 

și a psihologiei clinice în general; 

7. Realizarea unui demers individual de dezvoltare continuă a competenţelor profesionale în 

domeniul psihologiei clinice; 

8. Analiza fenomenelor psihoclinice utilizînd metodologia contemporană de cunoaștere și 

intervenție. 

 

Corelația Finalități de studiu și competențe-curriculum ciclul II (Psihologie clinică) 

 

Unitate de curs (modul)/Finalitățile 

de studiu 

Cod Nr. de 

credite 

ECTS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Metodologia cercetării psihologice F.01.O.01 5 + + + + +  + + 

Statistica aplicată în psihologie F.01.O.02 5 + + + + +  + + 

Psihopatologie nosologică F.01.O.03 10 + + + + + + + + 

Psihologie specială  F.01.O.04 5 + + + + + + + + 

Bazele psihanalizei F.01.O.05 5 + +  + + + + + 

Psihologia clinică a copilului S.02.O.06 10 + + + + + + + + 

Psihoterapii narative şi pozitive S.02.O.07 5 + + + + + + + + 

Psihoterapii cognitiv-

comportamentale  

S.02.O.08 5 +  + + + + + + 

Consiliere clinică  S.03.O.09 5  + + + + + + + 

Psihosexologie şi educaţie sexuală  S.02.O.10 5   + + + + + + 

Psihodiagnostic clinic S.02.O.11   + + + + + + + 

Psihanaliză clinică  

Psihologie clinică şi psihosomatica  

S.03.A.12 

S.03.A.13 

5  + + + + + + + 

Psihoterapii de familie Psihoterapii 

experienţiale 

S.03.A.14 

S.03.A.15 

5 + + + + + + + + 



Psihologia traumei la 

copii/Psihologia traumei la adulţi 

Psihologia geriatrică 

S.03.A.16  

 

S.03.A.17 

5 + + + + + + + + 

Practica de specialitate S.04.O.18 10 + + + + + + + + 

Teza de master S.04.O.19 30 + + + +  + + + 

 

Cursuri la liberă alegere 

 

          

Sănătatea ocupaţională  5 + + + + + + + + 

Diferenţe de gen în sănătate şi boală  5 + +  + +  +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


