
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 

 

 

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 Teorii şi practici actuale ale consilierii psihologice 
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 2 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

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. Cunoaştere a bazei teoretice şi a eticii profesionale în consilierea psihologică; 
C2. Intervievare și consiliere psihologică 
C3. Intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică 
C4. Cercetare 
C5. Educaţie şi training (formare profesională). 
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 CT1.  Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni valorice 

explicite in relatie cu drepturile si demnitatea persoanelor cu deficienţă/handicap.  

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) 

7.
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l Aprofundarea elementelor fundamentale de consiliere psihologică 

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 realizeze analize personale din perspectiva dezvoltării personal-profesionale pentru cariera sau rolul 

de consilier psihologic 

 Să ofere feedback şi suport în situaţii de intervizare de grup şi în diade 

 Să descrie principalele aspecte legate de competențele profesionale de consiliere psihologică 

 Să redacteze o prezentare a caracteristicilor personale utilizabile în activitatea de consiliere psihologică 

 Să analizeze productivitatea si aspectele etice legate de exercitiile realizate pe parcursul semestrului 

 Să conştientizeze caracteristicile personale care concură la eficienţă în actul de consiliere;  

 Să descrie procesul de consiliere;  

 Să înţelegeagă modalităţile în care se poate derula profesiunea de consilier psihologic 

 Să aprecieze nevoile de dezvoltare si nivelul de performanta personal in situatiile de consiliere 

psihologică 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Introducere. Intercunoaștere.  expunere, lucru în grup 
Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

2. 
Consilierea psihologică. Cariera de 

consilier. I   

expunere, lucru individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

3. 
Optimizarea învăţării şi dezvoltării 

pentru consiliere I 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

4. 
Optimizarea învăţării şi dezvoltării 

pentru consiliere II 

expunere, lucru  individual și în 

grup 

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

5. 
Autocunoaştere.  Comunicare 

nonverbala. Expresivitate facială 

Testare în grup. Prezentare în 

plen. Discuție în plen. 

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 



 
 

 
 

6. 

Stilul de învățare. Relația dintre stil 

și competențele profesionale ale 

consilierului. 

expunere, lucru în grup,  

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

7. Analiza familiei I. expunere, lucru în grup, 
Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

8. Analiza familiei II. expunere, lucru în grup, 
Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

9. 

Teorii şi tehnici de consiliere. 

Evoluția terapiei centrate pe 

persoană.   

expunere, lucru în grup, 

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

10. 
Tranziţiile de-a lungul vieţii şi 

consilierea psihopedagogică I. 
expunere, lucru în grup, 

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

11. 
Tranziţiile de-a lungul vieţii şi 

consilierea psihopedagogică II. 
expunere, lucru în grup, 

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

12. 
Tranziţiile de-a lungul vieţii şi 

consilierea psihopedagogică III. 
expunere, lucru în grup, 

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

13. 
Etică și deontologie în consilierea 

psihopedagogică 
expunere, lucru în grup, 

Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

14. Recapitulare și evaluare formativă Dezbatere 
Consiliere psihologică. Note de curs. 

(Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

Bibliografie  
Gavrilovici, O. (2014). Consiliere psihopedagogică. Note de curs (Material electronic pdf/ppt) 

 

Referinţe principale: 
Nelson-Jones, R. (2007). Manual de consiliere. București: Editura Trei.  

Mearns, D. şi Thorne, B. (2010). Consilierea centrată pe persoană în acţiune. Bucureşti: Editura Trei. 
Referinţe suplimentare: 
Nichols, M. (2010). Ascultă-mă ca să te ascult. București: Editura Trei. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Introducere. Exerciții de intercunoaștere 
Lucru individual, diade, în 

grup; dezbatere în plen 

Consiliere psihologică. Note de 

curs. (Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

2. 
Metodologie de autoanaliză şi 

programarea temelor de seminar 

Lucru individual, diade, în 

grup; dezbatere în plen 

Consiliere psihologică. Note de 

curs. (Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

3. 
Intervizare în grupuri mici. Autoanaliză. 

T1Q1 

Lucru individual, diade, în 

grup; dezbatere în plen 

Consiliere psihologică. Note de 

curs. (Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

4. 
Intervizare în grupuri mici. Autoanaliză. 

T2Q2.  

Lucru individual, diade, în 

grup; dezbatere în plen 

Consiliere psihologică. Note de 

curs. (Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

5. 
Intervizare în grupuri mici. Autoanaliză. 

T2Q3 

Lucru individual, diade, în 

grup; dezbatere în plen 

Consiliere psihologică. Note de 

curs. (Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

6. 
Intervizare în grupuri mici. Autoanaliză. 

T2Q4. 

Lucru individual, diade, în 

grup; dezbatere în plen 

Consiliere psihologică. Note de 

curs. (Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

7. D1-4. Exersare in grupuri.  
Lucru individual, diade, în 

grup; dezbatere în plen 

Consiliere psihologică. Note de 

curs. (Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 

8. D1-4. Exersare in grupuri. 
Lucru individual, diade, în 

grup; dezbatere în plen 

Consiliere psihologică. Note de 

curs. (Ovidiu Gavrilovici) – 2 ore; 






