PSIHOLOGIE CLINICǍ ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICǍ
Nivel II Program Master
Durata studiilor - 2 ani, 120 de credite
Forma - la zi
Acreditat ARACIS
Avizat profesional CPR (Colegiul Psihologilor din România) în specialitatea psihologie
Cifra de școlarizare, promoția 2012 – 2014: 60 de locuri (11 buget și 49 cu taxă).
Director de program: Prof. univ. dr. Mona Vintilă
Metodologia admiterii: mixtă (examen scris cu notă + performanță în cadrul examenului de licenta)
Tematica examenului scris:
 Teme pentru Psihologie vârstelor

1. Reguli fundamentale ce condiționează vigoarea si longevitatea unui cuplu (din Psihologia vârstelor adulte și ale
senectuții, pag. 46-52).
2. Perioada prenatală (din Psihologia copilului şi adolescentului, pag. 73-97).
 Teme pentru psihologie clinic- medicală și psihopatologie
1. Modificări psihopatologice ale proceselor psihice (din Tudose, F. (coord.) (2002) – Psihopatologie și psihiatrie
pentru psihologi, Ed. InfoMedica. )
a. Procese senzorial-perceptive și reprezentări (Halucinații) – pg. 63-66;
b. Atenţie – pg. 67;
c. Memorie – pg.67-71;
d. Gândire – pg.73-74;
e. Comunicare – pg.75-79;
f. Voință – pg.80;
g. Manifestări kineto-motorii – pg.89;
h. Afectivitate – pg.93-100.
2. Macrosindroame psihopatologice complexe (modelele standard) (din Lăzărescu, M. (1992) – Psihopatologie clinică,
Ed.Helicon Timișoara (pg.193-213)
3. Problematica simptomului în Psihologia Clinică și Medicală
a) Simptomul – indice operațional de bază (din Perciun, V. (2001) – Psihologie clinică, Ed.Eurostampa, Timișoara –
pg. 23-24)
b) Componente psihodinamice ale structurării manifestărilor simptomatice (Perciun, V. (2000) – Psihologie
medicală, Ed.Eurostampa, Timișoara – pg. 184-186)

4.
a) Definirea și clasificarea tulburărilor de personalitate (din Perciun, V. (2001) – Psihologie clinică, Ed.Eurostampa,
Timișoara – pg. 168-172)
b) Caracteristici obiective ale pacienților cu tulburări de personalitate (din Tudose, F. (coord.) (2002) –
Psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi, Ed. InfoMedica. – pg.47)
c) Caracteristici clinice ale dizarmoniilor (psihopatii) din Tudose, F. (coord.) (2002) – Psihopatologie și psihiatrie
pentru psihologi, Ed. InfoMedica. – pg.45)
 Teme pentru Psihosexologie
1. Psihosexologie normala: Cap.11,12 - (din Tratat de Psihosexologie);
2. Patologia psihosexuală: Cap. 15, 18, 21 – (din Tratat de Psihosexologie);

Bibliografia pentru examen
1. Enăchescu, C. (2003). Tratat de Psihosexologie. Iași: Editura Polirom.
2. Lăzărescu, M. (coord), (1994), Psihopatologie clinică, Timişoara: Editura Helicon.
3. Munteanu, A., (2009). Psihologia copilului şi adolescentului. Timişoara: Editura Eurobit.
4. Munteanu, A. (2004). Psihologia vârstelor adulte și ale senectuții. Timișoara: Editura Eurobit.
5. Perciun, V. (2000) , Psihologie medicală,Timişoara: Editura Eurostampa.
6. Perciun, V., (2001), Psihologie clinică, Timişoara: Editura Eurostampa.
7. Tudose, F. (coord), (2002), Psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Bucureşti: Editura Infomedica.
Prelucrarea rezultatelor. Nota finală obținuta de candidat va fi stabilită prin luarea în considerare a următoarelor
date: (a) media obţinută la examenul de licență (nota dacă a existat o singură probă, susținerea lucrării de licență) și
(b) nota de la examenul scris. Ponderea fiecărei note este următoarea:
 25% media obtinuta la examenul de licenta (3 sau 4 ani);
 75% examen scris
Criterii de departajare

Nota obţinută la examenul scris (primul criteriu)

Nota obţinută la proba de susţine a lucrării de licenţă
Programul Examenului de Admitere
Sesiunea iulie 2014
1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs:
2. Examen de admitere (tip scris PCCP)
3. Afişarea rezultatelor parţiale
4.Contestatii şi soluționarea acestora:
5.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi
admişi I:
6. Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi
admişi II (pentru cei aflaţi pe liste în aşteptare, în limita
locurilor disponibile):
7. Afişarea rezultatelor finale:

16-18.07.2014
21.07-24.07.2014
25.07.2014
25.07.2014
25.07.2014-26.07.2014
28.07.2014-29.07.2014
30.07.2014

30.07.2014

Sesiunea septembrie 2014
1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs:
2. Examen de admitere (tip scris grilă PMOT, tip scris
PCCP)
3.Contestatii şi soluționarea acestora:
4.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi
admişi I
5.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi
admişi II (pentru cei aflaţi pe liste în aşteptare, în limita
locurilor disponibile):
6.Afişarea rezultatelor finale:

15-17.09.2014
18.09.2014
18.-19.09.2014
20.09-21.09.2014
22.09.2014

22.09.2014

Alte informații cu privire la examenul de admitere precum și la conținutul dosarului de înscriere pot fi găsite în
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, Anul
universitar 2014-2015 pe care îl puteți găsi la http://www.socio.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/03/METODOLOGIEADMITERE-MASTER-FSP-2014-2015.pdf

AVANTAJE COMPETITIVE ALE PCCP:


pachetul de cursuri oferit de Masteratul Psihologie Clinică şi Consiliere Psihologică răspunde integral cerinţelor
Colegiului Psihologilor din România, pentru dobândirea dreptului de liberă practică ȋn specialitatea Psihologie
clinică.
programul de masterat acoperă cele 250 de ore de formare teoretică şi aplicativă solicitate pentru obţinerea
dreptului de liberă practică autonom dintr-un total de 450 de ore (dintre care 200 sunt acoperite de licenţă ȋn
psihologie), putând oferi, totodată, şi cele 200 de ore de formare teoretică şi aplicativă necesare pentru
completarea studiilor (cu un pachet de cursuri universitare de specialitate) pentru cei asimilaţi psihologilor.
modulul de practică psihologică sub supervizare asigură numărul minim de ore necesare pentru exercitarea
competenţelor prevăzute pentru nivelul de psiholog practicant ȋn psihologie clinică. În vederea realizării
programului de practică există colaborări cu cei mai buni specialişti, din instituţii specifice profilului clinic
precum: Spitalul de Psihiatrie Gătaia; Institutul de Medicină Legală Timişoara; Centrul de Reeducare Buziaş;
Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Timişoara; Fundaţia "Pentru Voi"; Centrul de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Speranţa, Timişoara; Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Biroul Regional
Timişoara, din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.
parteneriatul existent ȋntre Masteratul de Psihologie Clinică şi Consiliere Psihologică şi Institutul de Terapie
Familială şi Practică Sistemică DIANOIA, oferă o serie de facilităţi masteranzilor interesaţi de domeniul terapiei
sistemice familiale.







Lista Specialiștilor implicați în
Masteratul de Psihologie Clinică și Consiliere Psihologică

Nr.
1

Numele și prenumele
Prof.univ.dr. Mona Vintilă

2

Prof.univ.dr. Florin Alin Sava

3

Prof.univ.dr. Anca Munteanu

4

Conf.univ.dr. Vasile Perciun

5

Conf.univ.dr. Alina Zamoșteanu

6

Lect.univ.dr. Bogdan Tulbure

7

Lect.univ.dr. Daniel Murany

8

Asist.univ. Rodica Pantelie

Discipline
Consiliere psihologica
Psihologia sănătății
Psihofarmacologie
Terapie sistemică de familie
Comunicare în cuplu și familie
Metodologia și standardele de cercetare în
psihologie
Psihologia dezvoltării
Psihanaliza
Tanatopsihologie
Psihologie clinică
Psihopatologie
Psihologie proiectivă și instrumente
proiective în psihologia clinică
Psihodiagnostic pentru expertiza medicolegala
Psihogenealogie
Psihodiagnostic și evaluare clinică
Psihoterapie cognitiv-comportamentală
Tehnici ale psihoterapiei de scurta durata
Hipnoterapie si hipnoză informală
Psihotraumatologie
Psihopatologia copilului

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
2014-2016
MASTER ÎN PSIHOLOGIA CLINICǍ ȘI CONSILERE PSIHOLOGICǍ (PCCP)
ANUL I
DENUMIRE CURS

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

Curs

Curs

Aplic.

EVALUARE

CREDITE

Aplic

PC111 Psihologie clinică

1

1

E

5

PC112 Consiliere psihologica

1

1

E

5

PC113 Psihodiagnostic și evaluare clinică

1

2

E

6

PC 114 Psihologia dezvoltării

2

0

C

6

PC115 Metodologia și standardele de cercetare în psihologie

2

1

E

8

PC121 Psihopatologie

1

1

E

5

PC122 Psihologia sanatatii

2

-

C

5

PC123 Psihotraumatologie

2

-

E

5

PC124 Psihoterapie cognitiv-comportamentală

2

1

E

5

PC125 Psihofarmacologie

1

-

E

5

PC126 Practica de specialitate

-

2

C

5

TOTAL ORE / SĂPT.

12 ore

12 ore

(7c / 5s)

(8c / 4s)

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

Curs

Aplic.

Curs

1

60

ANUL II
DENUMIRE CURS

PC211 Psihologie proiectivă și instrumente proiective în
psihologia clinică
PC212 Psihopatologia copilului
PC213 Psihodiagnostic pentru expertiza medico-legală
PC214 Disciplină opțională
Tehnici ale psihoterapiei de scurtă durată / Psihogenealogie
PC215 Practica de specialitate

EVALUARE

CREDITE

2

E

6

1
1
2

1
1
0

E
E
C

6
6
6

0

3

C

6

1
1
1
1

C
E
E
E

6
6
6
6

0
4
12 ore
(4c / 8s)

C

6
60

PC221 Terapie sistemică de familie
PC222 Comunicare în cuplu și familie
PC223 Psihanaliză
PC224 Disciplina optionala
Tanatopsihologie/ Hipnoterapie si hipnoză informală
PC225 Practica de specialitate

TOTAL ORE / SĂPT.

1
1
1
1

12 ore
(5c /7 s)
Director Master PCCP,
Prof.univ.dr. Mona Vintilă

Aplic.

COMPETENȚE VIZATE
Printre competenţele dobândite de absolvenţii studiilor de masterat în Psihologie Clinică şi Consiliere
Psihologică se numără:
 Cunoaşterea principalelor modele teoretice funcţionale la nivelul profesiilor din cadrul domeniului
psihologiei clinice şi consilierii psihologice.
 Cunoaşterea practică a mijloacelor de diagnostic şi evaluare psihologică: tehnici proiective, probe
psihometrice specifice domeniului, anamneza, observaţia clinică, interviul clinic (structurat, semistructurat şi liber), elaborarea de rapoarte specifice examenului psihoclinic.
 Competenţe de diagnostic şi evaluare clinică:
- evaluare cognitivă, comportamentală, subiectiv-emoţională;
- investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi a altor condiţii de patologie care implică în
etiopatogeneză mecanisme psihologice;
- evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
- evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă
problemele psihologice, cu capacitatea de a ţine cont de evoluţiile legate de transformările
contextelor sociale şi instituţionale;
- evaluarea dezvoltării psihologice;
- evaluarea cerinţelor şi problemelor clientului;
- conceptualizarea psihologică a problemelor clientului;
- evaluarea gradului de discernământ al persoanelor şi a sănătăţii mentale ca precondiţie pentru
desfăşurarea unor activităţi profesionale.
La aceste competenţe, se adaugă interiorizarea de către absolvent a normelor de etică şi
deontologie profesională, atât în ceea ce priveşte abordarea persoanelor evaluate, cât şi respectarea
normelor în vigoare privind utilizarea metodelor şi probelor psihologice.
 Competenţe de intervenţie şi asistare psihologică:
- intervenţii de optimizare, dezvoltare şi autocunoaştere;
- intervenţie în probleme psihologice şi în situaţii de risc sau de criză, precum şi asistenţa bolnavilor
terminali;
- educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos (prin prevenţie primară
şi secundară);
- intervenţie psihologică în cuplu şi familie, grupuri, organizaţii şi colectivităţi;
- intervenţie în menţinerea sănătăţii în situaţii de confruntare cu boala şi impas existenţial (ex.
tratament, prevenţie secundară, terţiară, recuperare etc.);
- cunoştinţe de bază în terapiile de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară,
recuperare şi reeducare (individuale, de grup, cuplu şi familie);
- terapii standard de relaxare şi sugestive;
- intervenţii specifice pentru persoane cu nevoi speciale;
- intervenţie în problemele psihologice subclinice;
- consiliere şi terapie suportivă.
 Competenţe de cercetare
- participarea la sau iniţierea unor activităţi de cercetare, ţinând cont de specificul domeniului de
psihologie clinică şi consiliere psihologică.

