
 

PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE PSIHOLOG  

Tematica 

1. Codul deontologic al profesiei de psiholog. 

2. Competenţele psihologului clinician. 

3. Elemente de psihodiagnostic şi evaluare clinică: 

o evaluare subiectiv-emoţională; o evaluare cognitivă;  

o evaluare comportamentală; o evaluare bio-fiziologică; 

o evaluarea personalităţiişi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;  

o evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se 

manifestă problemele psihologice. 

4. Elemente de psihologie medicală: psihologia sănătăţii; psihosomatica generală şi aplicată 

o Sănătatea umană între comportamente protectoare şi de risc pentru îmbolnăvire;  

o Abordarea specifică a unor comportamente cu risc pentru îmbolnăvire;  

o Stresul psihic - factor modulator, complex al sănătăţii; managementul stresului;  

o Tulburări şi boli psihosomatice;  

o Aspecte psihologice şi psihosomatice ale durerii;  

o Urgenţele medicale şi impactul lor psihosomatic;  

o Corelate somatice ale anxietăţiişi depresiei;  

o Tulburările somatoforme; 

o Abordarea psihosomatică a bolnavilor psihosomatici. 

5. Elemente de psihopatologie 

o Sănătate şi boala mintală; o Tulburări de personalitate; 

o Tulburările funcţiilor psihice: percepţie, atenţie, memorie, gândire, comunicare, de 

conştiinţă, conduită motorie, afectivitate, comportamente agresive extreme;  

o Tulburări afective;  

o Tulburări anxioase;  

o Tulburări organice;  

o Tulburări delirante;  

o Tulburarea de stress posttraumatic;  

o Neurastenia; 

o Toxicomaniileşi alcoolismul;  

o Bolile factice şi simularea. 

6. Intervenţie psihologică 

o educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţiişi a unui stil de viaţă sănătos, 

prevenirea îmbolnăvirilor;



 

 

O intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale în condiţii de 

psihopatologie;  

o consiliere şi terapie suportivă;  

o terapii standard de relaxare şi sugestive; 

o consiliere specifică obiectivelor medicale (ex. creştereacompliantei la tratament, 

modificarea stilului de viaţă, prevenţieterţiară în cadrul bolilor cronice etc.);  

o asistenţa bolnavilor terminali; 

o terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţieterţiară, recuperare şi 

reeducare. 

o intervenţii specifice pregătirii psihologice a bolnavilor înaintea unor intervenţii 

medicale 

o consilierea psihologică a persoanelor infectate cu HIV 

o intervenţia psihologică în bolile terminale o aspecte 

psihologice ale bolilor cronice 

o menţinereaşicreştereaaderenţei la tratamentul medicamentos în general, şi la 

tratamentul antiretroviral, în special o consilierea psihologică a copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


