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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Acest curs abordează esența psihoterapiei ca metodă de lucru a terapeutului într-o serie de tehnici care
au ca scop tratarea sănătății mentale, emoționale, precum și unele afecțiuni psihiatrice.
Cursul respectiv cuprinde mai multe teme care descriu diverse abordări terapeutice esența lor și metodele,
tehnicile de intervenție. De asemenea ca o continuitate este a doua parte a cursului care reflectă autoreglarea
stărilor emoţionale și diverse sisteme de relaxare cu sunt sugestia ,hipnoza,meditaţia,yoga etc.
Acest curs se adresează studenților facultății de psihologie și psihopedagogie specială din ultimul an de studii.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului










A defini reperele conceptuale de bază a cursului: nevroză, simptomatica, relaţia terapeutică, cauzalitatea
nevrozelor, analiza plângerilor, tehnici de lucru, scopuri terapeutice, finisarea terapiei, etc.
A descrie esența tehnicilor terapeutice,a metodelor de intervenție și de încheiere a curei terapeutice;
A înțelege mecanismele psihologice ale tehnicilor care provoacă schimbarea;
A identifica aspectele psihologice în geneza nevrozelor;
A distinge reperele conceptuale de bază a cursului: dezechilibru şi echilibrul emoţional, sugestibilitate,
stări modificate de conştiinţă, relaxarea, hipnoza, meditaţia, autoprogramare mintală;
A implementa mecanismele de autoreglare a stărilor emoţionale în activități practice realizate;
A descrie mecanismele fiziologice ale autoreglării stărilor emoţionale;
A generaliza esența tehnicilor de autoreglare care provoacă schimbarea;
A detecta modificările fiziologice, emoţionale, comportamentale, atitudinale ce rezultă din procesul de
autoreglare.

Finalităţi de studii

La finele cursului studenţii vor fi în stare:









Să reproducă în limbaj psihologic potrivit mecanismele de apariţie a nevrozelor;
Să dezvolte capacităţii de a argumenta demersul terapeutic întreprins;
Să dezvolte abilităţi de lucru cu pacienţii cu diferite probleme psihologice
Să identifice caracterului plângerilor pacientului;
Să opereze diferite metode de autoreglare emoţională;
Să aprofundeze deprinderile de a observa şi analiza comportamentul pacientului în cadrul unei şedinţei de
autoreglare;
Să conceapă modalitățile de aplicare și utilizare a diferitor tehnici de autoreglare emoțională;
Să identifice diferenţelor defecte ale diferitor tehnici de autoreglare asupra pacientului.

Precondiții

Însuşirea acestui curs se bazează pe cunoştinţele din domeniul psihologiei dezvoltării, psihologiei personalităţii,
psihologiei, psihologiei sociale consilierii, psihocorecţiei, psihoterapiei.
Unități de curs
Tema 1. Introducere în psihoterapie
Tema 2. Terapii dinamice
Tema3 Terapii comportamentale
Tema 4. Terapii cognitiv- comportamentale
Tema 5. Terapii experențiale
Tema 6. Terapia centrată pe client
Tema 7. Autoreglarea. Caracteristica generală, definirea emoțiilor
Tema 8. Psihosomatica. Noțiuni generale
Tema9. Mecanisme de formare a problemelor psihologice și a dereglărilor psihosomatice
Tema10. Geneza dereglărilor psihosomatice
Tema11. Semnificația bolilor psihosomatice .Definiția
Tema 12. Terapia orientată asupra corpului W.Reich
Tema 13. Metoda lui Frederic Alexandru de lucru cu corpul
Tema 14. Sugestia, autosugestia și sugestibilitatea ca modalități de autoreglare a stărilor emoționale
Tema 15. Relaxarea ca metodă de reglare a stărilor emoționale
Tema 16. Hipnoza ca metodă de reglare a stărilor emoționale
Tema 17. Valoarea terapeutică a tehnicilor Yoga și meditație
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă conține 2 testări, lucrări de control în fiecare grupă academică.
60% - activităţile de învăţare şi abilităţile formate în cadrul disciplinei se efectuează în formă de teste, lucrări de
control, eseuri, răspunsuri la seminarii, etc.
Evalurarea finala este în formă de examen , conținutul căruia fa avea forma unui test decimologic.
40 % - răspunsul studenţilor scris la examen.
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