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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

1.3 Catedra  TEOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii  TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea TEOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei PSIHOPATOLOGIE ȘI PSIHOTERAPIE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. DUMITRESCU VICTOR-EMILIAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. dr. DUMITRESCU VICTOR-EMILIAN 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 4 

Examinări 8 

Alte activităţi .................................................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 112 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 154 

3.10 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  - Introducere în psihologia generală 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în 
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vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional; 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 
a lucrărilor de seminar/laborator, lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de 
întârziere.   

 
6. Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale • Să cunoască terminologia utilizată în domeniul psihopatologiei și 

psihoterapiei; 

• Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor de 
psihopatologie și psihoterapie; 

• Să demonstreze capacitatea de a recunoaște gama tulburărilor psihice 
învățate; 

• Să își însușească abilităţi de evaluare a simptomelor unor afecțiuni 
psihopatologice; 

• Să adopte o strategie generală de diagnosticare; 

• Să cunoască existența diferitelor metode de psihoterapie în funcție de 
tulburările în cauză. 

Competenţe transversale • Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională; 

• Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor 
articole şi studii de specialitate; 

• Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele 
integrării în învăţământul European. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Să se familiarizeze cu simptomatologia tulburărilor psihice și să cunoască 

principalele curente și abordări din domeniul intervenției psihoterapeutice. 

7.2 Obiectivele specifice • Să surprindă corect  specificul evoluţiei unei tulburări nervoase; 

• Să înţeleagă contextul și cauzele apariţiei şi dezvoltării tulburărilor psihice; 

• Să dezvolte abilităţile studenţilor de diagnosticare în acest domeniu. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere: delimitări conceptuale. Simptome ale tulburărilor 
mintale: tulburări ale senzației, percepției și gândirii 

Prelegere  2 prelegeri 

Simptome ale tulburărilor mintale: tulburări ale atenției și 
memoriei / ale afectivității 

Prelegere 2 prelegeri 

Simptome ale tulburărilor mintale: tulburări ale conștiinței și 
simptome motorii 

Prelegere 2 prelegeri 

Etiologia şi clasificarea tulburărilor psihice. Noțiunile de 
sănătate și boală mintală. Cauzele și clasificarea bolilor psihice 

Prelegere  2 prelegeri 

Tulburările diagnosticate de regulă pentru prima dată în 
perioada de sugar, în copilărie sau adolescenţă: Retardarea 
mentală şi intelectul de limită 

Prelegere 2 prelegeri 
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Tulburările de comunicare şi de învăţare, de deficit de atenţie şi 
de comportament disruptiv 

Prelegere 2 prelegeri 

Tulburările de personalitate: Conceptul de „tulburare de 
personalitate”. Tulburarea de personalitate paranoidă. 

Prelegere  2 prelegeri 

Tulburarea de personalitate borderline, histrionică, schizoidă și 
cea antisocială (dissocială) 

Prelegere 2 prelegeri 

Tulburarea de personalitate evitantă și obsesivo-compulsivă Prelegere 2 prelegeri 

Psihanaliza (freudiană, junghiană etc.) Prelegere  2 prelegeri 

Psihoterapia adleriană și cea comportamentală (Skinner) Prelegere 2 prelegeri 

Psihoterapia non-directivă sau centrată pe client (Carl Rogers) Prelegere 2 prelegeri 

Programarea neurolingvistică și psihoterapia transpersonală Prelegere 2 prelegeri 

Psihoterapia expresivă, narativă, dafinoică și gestalt Prelegere 2 prelegeri 

Bibliografie 
Referințe obligatorii:  
1. *** (2003), Manual de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale DSM-IV-TRTM,  Editura Asociaţiei Psihiatrilor Liberi din 
România, Bucureşti.  
2. *** (1998), ICD – 10. Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomatologie şi diagnostic clinic, Editura All 
Educational, Bucureşti. 
3. IONESCU, ANGELA, Manual de psihoterapie, ediția a II-a, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, București 2005. 
4. DROBOT, LOREDANA – POPESCU, OANA MARIA, Manual de psihoterapie integrativă, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București 2013. 
 
Referințe facultative: 
1. ARCAN, P. - CIUMĂGEANU, D., Copilul deficient mintal, Editura Facla, Timişoara 1980. 
2. ATHANASIU, A., Elemente de psihologie medicală, Editura medicală, Bucureşti 1983. 
3. SILLAMY, N., Dicţionar de psihologie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1996. 
4. CUCU-CIUHAN, G., Psihologia școlarului mic: dezvoltarea normală, psihopatologie și psihoterapie, Editura Sylvi, București 2005. 
 
Resurse on line: 
IULIANA RADU, Curs de psihopatologie: 
https://www.slideshare.net/RaduIulianaRadu/psihopatologie-curs 
 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Studii de caz: cazuri de tulburări psihopatologice studiate Studiu de caz 10 
seminare/laboratoare 

Problema manualului de diagnosticare în traducerea 
românească 

Dezbatere 1 seminar/laborator 

Orientări în psihoterapie: dezvoltarea și afirmarea lor în 
România 

Exercițiu în baza unui portofoliu 2 
seminare/laboratoare 

Psihiatrie si dezinstitutionalizare în România Dezbatere 1 seminar/laborator 

Bibliografie 
IONESCU, G., Tratat de psihologie medicala si psihoterapie, Ed. Asklepios, 1995. 
GHEORGHE, M.D., Actualitati în psihiatria biologica, Ed. Intact, 1999, București. 
MARINESCU, D., UDRISTOIU T., CHIRIȚĂ V., Ghid Terapeutic. Schizofrenie, Ed. Medicală Universitară Craiova, 2001. 
LĂZĂRESCU, M. (coord.), Clasificarea tulburarilor mentale si de comportament. Simptomatologie si diagnostic clinic, Ed. All 
Educational, 1998. 
American Psychiatric Association 1987, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington 
D.C, American Psychiatric Press, 2001. 
 

Resurse on line: 
Tulburările spirituale datorate influenței demonice: 
https://www.antena3.ro/actualitate/in-premiera-cererile-de-exorcizare-au-crescut-in-ultimii-ani-ce-spun-preotii-din-intreaga-lume-
461787.html 

https://www.slideshare.net/RaduIulianaRadu/psihopatologie-curs
https://www.antena3.ro/actualitate/in-premiera-cererile-de-exorcizare-au-crescut-in-ultimii-ani-ce-spun-preotii-din-intreaga-lume-461787.html
https://www.antena3.ro/actualitate/in-premiera-cererile-de-exorcizare-au-crescut-in-ultimii-ani-ce-spun-preotii-din-intreaga-lume-461787.html
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Platforma de predare on line: 
ZOOM sau MICROFOFT TEAMS 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 

În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularul disciplinei au organizat o întâlnire cu alte cadre 
didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior, precum și cu asistenți sociali direct implicați în munca cu 
anumite categorii sociale. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor în domeniul asistenței sociale și 
coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.      

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 
10.1 Criterii 
de evaluare 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Examen 
oral la 
materia 
predată la 
curs 

Examenul oral este format din două momente: 
✓ Primul moment (la latitudinea studentului) va consta în prezentarea liberă 

a unui subiect la alegere dintr-o listă de subiecte puse la dispoziție în 
prealabil de profesor. 

✓ Al doilea moment (la latitudinea profesorului): constă în a răspunde la 
cinci întrebări dintr-un set de 25 din toată materia, întrebări puse la 
dispoziție în prealabil de către profesor. 

Durata examenului oral este de circa 15-20 min. 

66 % 

10.5 
Seminar/laborator 

Prezentare 
la una 
dintre 
temele de 
seminar 

Activitatea de seminar, constă în: 
✓ susținerea unei prezentări pe parcursul semestrului, pe o temă aleasă de 

fiecare student, din cele propuse la începutul semestrului. În funcție de 
numărul de studenți înscriși la curs se va stabili și numărul de teme, cu 
posibilitatea de prezentare individuală sau în grup. În cazul prezentării în 
grup a unei teme, grupul care a prezentat va înainta titularului de seminar 
materialul suport şi un scurt raport de sinteză care să ilustreze aportul 
fiecărui student în pregătirea temei respective. Obiectivul principal al 
prezentării este facilitarea înțelegerii conceptelor aferente temei alese 
spre susținere atât pentru cel care prezintă, cât și pentru auditoriu. În 
acest scop, pot fi utilizate: suportul audio-video (realizarea de prezentări 
PowerPoint, proiecții etc.). Studenții pot utiliza laptopul personal pentru 
prezentare (se recomandă).  

✓ Participarea activă la dezbaterile pe temă. 

33 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Acumularea unui punctaj de minimum 3 puncte din răspunsurile la itemi (+ 2 puncte din oficiu = nota minimă 5); 

• Îndeplinirea condiţiilor de prezenţă la curs şi seminar (la peste 70% din ore).  

• „A doua prezentare” (examenul restanţă) se desfăşoară identic cu precedentul. 

Data completării 
 
 

Semnătura titularului de curs 
......................... 

Semnătura titularului de seminar 
 

......................... 

Data avizării în department 
 

......................... 

Semnătura şefului departament 
 

......................... 

 


