
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional/ FA - Facultativ 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs - 3.3. seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5.    curs - 3.6. seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 10 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi   

 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Teologie Ortodoxă 

1.3 Departamentul Teologie 

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Comunicare şi consiliere psihologică şi spirituală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
Elemente interactive de consiliere psihologică şi spirituală. Strategii 

şi studii de caz 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Ovidiu Gavrilovici 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Ovidiu Gavrilovici 

2.4 An de studiu II 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare C 2.7 Regimul discipinei FA 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe - 

 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului videoproiector 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
videoproiector 



 
 

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Cunoaşterea bazei teoretice şi a eticii profesionale în consiliere; 

C2. Interviul în consilierea psihologică și spirituală; 

C3. Consiliere psihologică și spirituală; 

C4. Cercetare; 

C5. Educaţie şi training (formare profesională). 
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CT1.  Explicarea aspectelor fundamentale ale relaţiei de ajutor 

CT2.  Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor 

şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei   

CT3.  Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării și 

dezvoltării profesionale continue  

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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l Aprofundarea elementelor fundamentale de consiliere psihologică și spirituală 

Abilitarea în practici de bază în consiliere 

Sensibilizarea la principalele dileme profesionale relativ la practica consilierii 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 

 Să descrie compentenţele de intervievare fundamentale 

 Să observe elementele definitorii ale fiecărei competenţe de intervievare 

 Să înregistreze în protocoale de observaţie şi raportare comportamentele profesionale de intervievare 

 Să analizeze critic propria performanţă şi pe cea a colegilor 

 Să lucreze în grupuri mici de intervizare 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 
 

 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Introducere. Abilități de consiliere I  

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

2. Introducere. Abilități de consiliere II 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

3. 

Deprinderea ascultării active şi urmăririi D1 

I 

 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

4. 

Deprinderea ascultării active şi urmăririi D1 

II  

 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

5. 
Deprinderea punerii întrebărilor şi 

incurajărilor minime D2 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

6. 
Deprinderea reflectării emoţiilor D3 

 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

7. 
Deprinderea reflectării conţinuturilor 

(sumarizare, parafrazare)  D4 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

8. Integrarea D1-D4  

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

9. 
Deprinderea comunicării emoţiilor şi 

comunicarea stării de prezenţă  D5.   

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

10. Deprinderea confruntării constructive D6 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

11. Deprinderea auto-dezvăluirii D7 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

12. Deprinderea informării D8 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

13. 
Integrarea D1-D8 în stilul personal de 

intervievare 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 

14. Recapitulare. Evaluare formativă Dezbatere 

Consiliere psihologică. 

Note de curs. (Ovidiu 

Gavrilovici) – 3 ore 
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