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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Psihologia medicală face parte din pachetul de discipline aplicative la specializarea psihologie din cadrul
Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială din Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Disciplina
familiarizează studenții cu ideii, concepte şi teorii privind reacţiile şi atitudinile omului aflat în situaţia de boală
precum şi sistemul de relaţii interpersonale şi al climatului psihosocial care se cristalizează şi se dezvoltă în jurul
bolnavului, ca personalitate integrală bio-psiho-socio-culturală.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului





Să cunoască fundamentele conceptuale ale psihologiei medicale;
Să cunoască şi să descrie parametrii determinanţi ai activităţii personalităţii;
Să distingă domeniile de aplicare practică ale psihologiei în medicină;
Să identifice calităţile şi însuşirile psihice, ce sunt importante pentru profesarea reuşită;

Finalităţi de studii







Să aprecieze importanţa cunoştinţelor psihologice în contextul viitoarei profesiuni;
Să-şi autoevalueze aptitudinile proprii pentru viitoarea profesie, în urma aplicării diverselor probe
psihologice;
Să propună noi modalităţi de susţinere morală a pacienţilor existenţi;
Să ia decizii optimale în acordarea ajutorului pacienţilor în situaţii critice;
Să-şi dezvolte abilităţi de utilizare a metodelor psihologice pentru cunoaşterea mai profundă a
mediului uman intern;
Să poată integra cunoştinţe şi abilităţi importante din domeniile aplicative, ce au tangenţă cu
psihologia medicală

Precondiții
Însuşirea acestui curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea disciplinelor Psihologia clinică,
Psihologia dezvoltării, Psihologia socială, Psihologia personalității și Psihiatria.
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Domeniu de definire a psihologiei medicale
Limitele normalității
Personalitatea . Teste de evaluare a personalității.
Psihologia diferențială a vîrstelor și sexelor
Psihologia persoanei bolnave
Psihologia profesiunii medicale
Relația medic-pacient
Consilierea pe probleme de sănătate.
Psihooncologie. Psihologia durerii.
Sinuciderea
Psihologia crizei și a dezastrelor
Concepția psihosomatică
Relația stres-sănătate-boală
Funcționarea normală a psihicului
Evaluarea funcțiilor psihice
Tanatopsihologia

Strategii de predare și învăţare
În cadrul cursului (prelegeri, seminare) sunt utilizate metode ca: expunerea, clarificarea conceptuală, studiuri
de caz, discuții, dezbateri, lucrul în grup, analiza SWOT.
Strategii de evaluare
Evaluarea finală se va face în formă de examen. Se va aplica un test ce va solicita prezentarea unui răspuns
complet care să conţină viziunea de ansamblu asupra tematicii psihologiei medicale.
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