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FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE
1.Titlul programului post-universitar: Psihoterapii existențiale
2. Director program: lect. univ. dr. Loredana Al Ghazi
3. Departamentul care organizează programul: Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
4. Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte):

Formarea în PSIHOTERAPII EXISTENȚIALE urmărește dezvoltarea competențelor de specialitate în
psihoterapie, într-o manieră modernă și exhaustivă, construită pe baze filosofice și antropologice, care
explorează cu metode și tehnici proprii (împrumutate și de cele mai noi dezvoltări ale orientării
cognitiv-comportamentale, cunoscută sub numele de noul val sau al treilea val în CBT) preocupări
ancestrale ale ființei umane, în forme noi. Încurajează gândirea critică și liberă pentru a oferi omului
modern- fie că acesta se situează în sănătate sau boală- răspunsuri la problemele existențiale și
provocările lumii de azi.
Formarea cuprinde trei tipuri de activități: cursuri teoretice, seminarii aplicative şi activităţi de dezvoltare
personală/cunoaştere de sine.

Cursurile teoretice au ca scop transmiterea de cunoștințe actualizate în domeniu, de către formatori
cu o vastă experiență de predare și/sau ca practicieni din țară și din străinătate.
Seminariile au ca scop achiziționarea și exersarea de noi abilități, exerciții de dezvoltare personală și
cunoaștere de sine în grup, exersarea capacităților de diagnostic diferențial, aplicații în mediu
educațional sau terapeutic, prin care cursanții își vor dezvolta competențele în contexte profesionale
reale.
Dezvoltarea personală (cunoaşterea de sine) a cursantului presupune însoţirea, susţinerea şi
încurajarea acestuia prin intermediul unor tehnici si instrumente specifice, în vederea explorării şi/sau
depăşirii diverselor stări sau situaţii cu care se confruntă în evoluţia personală, socială si profesională,
valorificând şi dezvoltând resursele şi potenţialul pentru sondarea şi relevarea propriilor capacităti şi
resurse într-o manieră particularizată şi non-directivă. Având în vedere că dezvoltarea personală a
psihologului/psihopedagogului este un proces de asistenţă psihologică prin intermediul căruia se
realizează autocunoaşterea şi optimizarea personală, în vederea pregătirii pentru desfăşurarea eficientă
a activităţii profesionale, aceste activități vor fi desfășurate cu psihologi principali în specialitatate care
au și calitatea de supervizori (doi români și doi din străinătate).

5.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar, taxa)

Total ore curs şi seminar: 520
Total credite: 65
Verificarea finală a cunoştinţelor se va realiza prin examen de certificare a cunoștințelor.
Se acordă o diplomă de studii postuniversitare de specializare avizată de Ministerul Educaţiei
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Naționale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) şi Universitatea de Vest din Timişoara

Pre-înscriere (pe tot parcursul anului universitar):
Anunțarea intenției de participare prin contactarea și oferirea datelor de contact (nume, e-mail, telefon)
Directorului de program.
După constituirea grupului de studiu, cursanții vor fi notificați și va fi demarată procedura de
înscriere propriu-zisă.
Cursurile au loc la sediul Facultății de Sociologie și Psihologie.
La depunerea dosarului, cursantul va plăti taxa de înmatriculare în valoare de 100 RON.
Taxa de şcolarizare: (se va achita pe parcursul derulării programului) 1750 RON/semestru.
6. Plan de învățământ:

Forma de învățământ: cu frecvență (IF)
Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Științe ale Educației
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Pedagogie, cod RNCIS:
L40803007010
Competențe:
Competenţe profesionale de specialitate în psihoterapie
Nivel I - psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice**) - psihoterapie:
- intervenţie psihologică specifică unei metode psihoterapeutice – psihoterapie existenţială intervenţia psihologică prin care se modifică mecanismele psihologice implicate în sănătate,
dezvoltare şi tulburare/boală mintală, autocunoaştere şi dezvoltare personală, controlul factorilor
psihologici implicaţi în sănătate şi boală, prevenirea patologiei;
- psihoterapie individuală şi de grup, a copilului, a familiei şi a adultului, cu aplicaţie generală,
inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, adicţii, asistenţă psihologică a
victimei şi agresorului, intervenţii paliative***), mediul instituţional sau penitenciar, promovarea şi
optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane.
La acestea se adaugă calificarea universitară care a stat la baza dezvoltării programului, unităţile de
competenţă vizate de programul postuniversitar fundamentat pe domeniile de licenţă: Psihologie,
Psihopedagogie specială (grila Registrul National al Calificarilor din Invatamantul SuperiorRNCSIS):

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
valabil începând cu anul universitar 2015-2016
Nr.
crt

Numele disciplinei

Ore curs

2.

Analiza existenţială. Istoricul metodei.
Principii. Noile dezvoltări.
Psihopatologie

3.
4.
5.
6.
7.

Personologie
Psihodiagnostic
Psihiatrie şi farmacologie
Psihoterapia existenţială a familiei
Psihosomatica

1.
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Ore
seminar

Credite

Forma de
evaluare
Colocviu

24

24

5

48
16
16
8
16
8

24
16
8
0
0
0

8
4
3
1
2
1

Colocviu
Colocviu
Colocviu
Colocviu
Colocviu
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19

Fenomenologie
Filosofia analizei existenţiale
Metode şi tehnici în Analiza existenţială
Teoria
motivaţiilor
fundamentale.
Şcoala austriacă
Teoria paradoxurilor existenţiale. Şcoala
englezească
Teoria
conceptelor
fundamentale.
Paradigma americană
Psihoterapia persoanelor cu nevoi
speciale
Psihoterapia existențială a bolnavilor
incurabili. Însoțirea doliului
Psihoterapia vârstei a treia. Intervenții
paliative
Terapii specifice
Logoterapie
Examen certifcare a competențelor

16
16
16

0
0
16

16

16

16

16

16

16

16

0

16

0

16
48
16

0
32
8
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2 Colocviu
2 Colocviu
4 Colocviu
Colocviu
4
Colocviu
4
Colocviu
4
Colocviu
2
Colocviu
2
Colocviu
2
10 Colocviu
3 Colocviu
2

Total ore
344

176

65

7.Documente necesare înscrierii:

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 Fişă de înscriere – formular tip;
 Copie legalizată după diploma de licenţă;
 Copie legalizată după foaie matricolă;
 Copie legalizată după certificatul de naştere/buletin de identitate;
 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea
numelui iniţial de familie;
 2 fotografii color (3x4);
 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere;
 Adeverinţă de la locul de muncă;
8.Date de contact:

Director de program - lect. univ. dr. Loredana Al Ghazi loredana.al@e-uvt.ro, 0752171111
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