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1. Informații de identificare a cursului
Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Catedra de psihologie
Domeniul general de studii: Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: Psihologie
Denumirea specialității / programului de master: Psihologie
Administrarea unității de curs Psihologia sănătății
(denumirea unităţii de curs)
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Anul de studii și semestrul în care se studiază: anul III, semestrul 6
Statutul: disciplină la alegere
2. Integrarea cursului în programul de studii
Psihologia sănătății întregeste pregătirea profesională a viitorilor psihologi. Cel mai important
obiectiv al acestui curs universitar este de a pregăti viitorii specialiști pentru a fi capabili sa-și
ajute clienții să realizeze caracterul de unicitate şi să identifice modurile prin care o persoană îşi
poate susţine starea de sănătate (fizică și psihică) bună, atît în prezent cît şi de-a lungul vieţii
3. Competențe prealabile
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de individualizare a clientului,
tinind cont de virsta lui, competenţe de diagnosticare a particularităților individual- tipologice a
clientului, competențe de consiliere psihologică, psihoprofilaxie
4. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în
comunicarea profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în
domeniul psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin
valorificarea informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
3

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
5. Finalităţile cursului
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
-

să înţeleaga mecanismele prin care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi
sociali pot influenţa sănătatea şi boala;

-

să recunoască factorii de risc pentru îmbolnăviri şi factorii de menţinere şi promovare a
sănătăţii şi stării de bine;

-

să cunoască modalităţi de intervenţie pentru reducerea şi combaterea factorilor de risc
pentru sănătate;

-

să aplice tehnicile de optimizare a sănătăţii şi stării de bine, de creştere a stimei de sine,
de dezvoltare a afectivităţii pozitive;

-

să elaboreze mesaje de sanatate;

-

să comunice suportiv şi eficient cu clienţii, manifestând toleranţă şi empatie faţă de
diferite categorii de clienti;

-

să se angajeze în

în analiza critică a politicilor publice de promovare a sănătăţii

organizaționalei;
-

să comunice suportiv şi eficient cu clienţii, manifestând toleranţă şi empatie faţă de
diferite categorii de clienti;

-

să identifice și să aplice tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

6. Conţinuturi
N
d/
r
1

Unitațile tematice ale cursului

Nr. de ore 30/30
Prelegeri 30
Seminare 30

Tema plan(puncte reper,aplicatii practice p/u
seminare)
1 Premisele apariţiei psihologiei sănătăţii
- Definirea psihologiei sănătăţii
- Obiectivele psihologiei sănătăţii
- Principii şi paradigme de studiu
- Ramuri ale psihologiei sănătăţii
- Pregătirea psihologului în domeniul sănătăţii
- Relaţia psihologiei sănătăţii cu alte discipline
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Aplicatii practice: Prezentarea unui referta cu tema:
,,Locul, rolul şi atribuţiile psihologului sănătăţii’’
2 Modele ale sănătăţii şi bolii

2

2

2

2

3 Sănătatea fizică
- Conceptul de sănătate fizica
- Factorii sănătății fizice
- Rezervele adaptive ale organizmului
- Activizmul fizic și sănătatea
Aplicații practice: a) Evaluarea și autoevaluarea
sănătății fizice; b) Prezentare PPT: Rezervele adaptative
ale organizmului

2

2

2

2

Sănătatea psihică și armonia personalității (I)
- Concept de sănătate psihica
- Conceptul de armonie a personalitatii
- Armonia exterioară și interioară a personalității
- Armonia relațiiilor umane
- Armonia dezvoltării personalității
- Sensul vieții personalității și sănătatea
Aplicații practice: a) Efectuarea unei paralele calitative
între armonia interioară și exterioară a personalității și
stablirea valorii fiecareia; b) Prezentarea unui eseu cu
tema: ,, Sensul vieții și dezvoltarea personală “

4

4

4

4

- Conceptul de sănătate
- Conceptul de boală
- Conceptul de stare de bine
- Conceptul de calitatea vieţii
- Modele ale sănătăţii şi bolii
a. modelul biomedical
b. modelul psihologic
c. modelul biopsihosocial;
- Stare de bine si calitatea vieţii;
- Modele de sanogeneză şi patogeneză
Aplicații practice: a) Ilustrarea printr-un exemplu a
celor patru componente ale sănătăţii; b) Prezentare
PPT: ,,Stare de bine și calitatea vieţii”

4

5

5

6
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Sanatatea psihică și armonia personalității (II)
- Stabilitatea psihica a personalitatii
- Componentele stabilitatii psihice
- Credința ca fundament al stabilității psihice
- Orientarea magică a personalității
- Orientarea religioasă a personalității
- Stabilitatea psihică și rezistența psihică a
personalității
- Dependența psihică- indice al deteriorării
stabilității psihice
Aplicații practice: Organizarea dezbaterilor cu
genericul: Ce este prioritar pentru păstrarea armoniei
interioare?
Rolul cogniţiilor în sănătate şi boală (I)
- Rolul teoriei social-cognitive a personalităţii în
psihologia sănătăţii
- Stimă de sine și sănătatea psihică
- Sentimentul de coerenţă- indice calitativ al
sănătății
- Optimismul- garant al sănătații
- Pesimismul- factor al deteriorării sănătății
Aplicații practce: a) Ilustrarea pe marginea unui
exemplu a efectelor negative pe care le poate avea
optimismul nerealist; b) Organizarea dezbaterilor cu
genericul: ,,Gândurile noastre ne crează viitorul”;
c) Elaborarea programelor de dezvoltare personală
(Stimă de sine și sănătatea psihică; Optimismul- garant
al sănătății)

4

4

4

4

4

4

4

4

Rolul cogniţiilor în sănătate şi boală (II)
- Autoeficacitatea- variabilă centrală în
mecanismele de autoreglare a organismului
- Controlabilitate; Locus de control; Diferenţele
individuale în control
- Robusteţea- variabilă individuală cu semnificaţie
în rezistenţa la stres
Aplicatii practice: a) Organizarea dezbaterilor cu
genericul: ,,Autoeficacitatea este o trăsătura globală sau
una specifica, dependenta de domenii de activitate?”

4

4

4

4

4

4

4

4
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Sanatate ocupationala
- Solicitări ocupaționale
- Resurse ocupaționale
- Stresul profesional
- Afectivitate pozitivă, negativă si Burnout
- Interferența muncă – viață personală.
- Boli ocupaționale: mentale și fizice
Aplicatii practice: a) Elaborarea programelor de
management a stresului; de reducere a sindromului
6

Burnout
9

10

Comunicarea mesajelor de sănătate
- teorii ale comunicării
- modelul stadiilor schimbării
- modelul informare-motivare-comportament
Aplicatii practice: Elaborarea mesajelor de
sanatate(PPT, pliante, reclamă, etc)
Etica cercetării, a programelor de educaţie pentru
sănătate şi a evaluării.
- Responsabilitate
- Consimţământ informat
- Subiectivitate/obiectivitate
- Reflexivitate
Aplicatii practice: a) Prezentarea unui eseu
comparativ; b) Prezentarea unui program de educație
pentru sănătate

2

2

2

2

2

2

2

7. Strategii didactice
Expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată,
clarificare conceptuală, activităţi de grup, jocul de rol, investigații experimentale în
teren (SCM,CCSM, etc.); evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, PPT,
portofoliu cu fișele clienților.
8. Activităţi de studiu individual
Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

5

8. Pregătire prezentări orale

7

Studiu după manual, suport de curs

10

9. Pregătire examinare finală

2

Studiul bibliografiei minimale indicate

5

10. Consultaţii

2

Documentare suplimentară în bibliotecă

5

11. Documentare pe

10

teren(spital)
Activitate specifică de pregătire (ore)

2

12. Documentare pe

5

INTERNET
Realizare teme, referate, eseuri, traduceri

13 . Activităţi de promovare a 5

2

sanatatii mintale
teren,spital) …

Total 60 ore
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9. Evaluare:(forma, formula, exigente regulament, chestionar pentru proba evaluare finala,
tematica tezelor de an )
Forma de evaluare-examen oral, formula : media evaluarii curente/0,6+ nota ex /0,4=nota finala
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Chestionar pentru evaluare finala
1. Prezentați conceptul de sănătate
2. Prezentați conceptul de armonie a personalității
3. Faceti o paralelă calitativă dintre armonia exterioară și interioară a personalității
4. Ce este în opinia dvs armonia dezvoltării personalității?
5. Argumentați realația dintre sensul vieții personalității și sănătatea
6. Ce este stabilitatea psihică a personalitătți?
7. Denumiți și caracterizați componentele stabilității psihice
8. Argumentați că credința reprezintă fundament al stabilității psihice
9. Explicați orientarea magică a personalității
10. Demonstrați corealația dintre stabilitatea psihică și rezistența psihică a personalității
11. Dependenta psihica este indice al deteriorarii stabilitatii psihice?
12. De ce robustețea este considerată factor al rezistenței la stres?
13. Ce relație este între sentimentul de coerență și stilul de viață
14. Argumentați cum optimismul influențează păstrarea sănătății
15. Prezentați forme de control ale stării de sănătate
16. Care este relatia între cogniții și emoții?
17. Care este relația dintre agenții stresori și sănătate ?
18. Cum se face evaluarea agenților stresori?
19. Ce este sănătate ocupațională?
20. Prezentați strategii de management al stresului ocupațional
21. Prezentați consecințele stresului asupra sănătății ocupaționale.
22. Cum se elaborează mesajele de sănătate?
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