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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Disciplina Psihodiagnosticul clinic face parte din disciplinele la specializarea de masterat Activitatea

psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion
Creangă”. Psihodiagnosticul clinic vizează cunoașterea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și

boală. Cunoașterea acestor factori psihologici, precum și investigarea deteriorărilor mentale, a trăsăturilor
mintale, a destructurărilor sistemului personalității se realizează prin procesul de evaluare clinică în care se
utilizează metode cum ar fi: observația, interviul, interviul clinic, testarea (teste și tehnici proiective),
anamneza.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Să caracterizeze principalele strategii şi metode de investigare şi evaluare utilizate în psihodiagnosticul clinic.
Să identifice avantajele și dezavantajele metodelor de investigare şi evaluare utilizate în psihodiagnosticul clinic.
Să cunoască factorii care influențează modul de desfășurare a interviului clinic, dificultățile care pot să apară în
interviul clinic și nivelele de evaluare în cadrul interviului clinic.
Să identifice specificul interviului persoanelor în vârstă și persoanelor cu dezabilități de învățare.
Să explice specificul interviului copilului.
Să cunoască testele clinice utilizate pentru investigarea și evaluarea activității cognitive, inteligenței și
caracteristicilor personalității.
Să cunoască tehnicile proiective, caracteristicile și clasificările și limitele acestora.
Finalităţi de studii
Cunoaşterea principalelor activităţi de diagnostic psihologic şi evaluare clinică a tulburărilor psihice, psihosomatice
şi a factorilor psihologici implicaţi în tulburările somatice.
Cunoașterea modalităților de investigare și evaluare a personalității.
Aplicarea cotarea și interpretarea testelor pentru evaluarea activității cognitive, inteligenței, caracteristicilor
individual-psihologice ale personalității.
Colectarea și sistematizarea informațiilor despre o anumită persoană în scopul ameliorării adaptării acesteia la
mediul școlar, familia, al muncii și la contextele de viață.
Proiectarea activității de cercetare în domeniul psihologiei clinice.
Elaborarea portretului psihologic al unui bolnav în baza testelor aplicate.
Elaborarea unui portofoliu complex care să conțină teste pentru diagnosticarea personalității și componentelor
acesteia.
Precondiții
Însuşirea acestui curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea disciplinelor Psihologia personalităţii,
Psihodiagnostic şi statistică psihologică, Psihologia comportamentului dezadaptativ, Introducere în psihoterapie și
Psihologia clinică..
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Unități de curs
Tema 1. Psihodiagnostic clinic: fundamente

Tema 2. Metode de evaluare clinică
Tema 3. Interviul clinic ca metodă de evaluare
Tema 4. Interviul în situații speciale
Tema 5. Studiul clinic al activităţii cognitive ale individului
Tema 6. Teste clinice de inteligenţă
Tema 7. Studiul clinic al caracteristicilor individual-psihologice de personalitate
Tema 8. Tehnici proiective în psihodiagnosticul clinic
Tema 9. Expertiza medico-legală psihiatrică
Tema 10.Evaluarea clinică a copilului şi adolescentului

Strategii de predare și învăţare
În cadrul cursului (prelegeri, seminare) sunt utilizate următoarele strategii: expunerea, exemplul demonstrativ,
sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată, clarificare conceptuală, discuţia panel, dialogul euristic, rezolvarea de
situaţii problematice, dezbaterea, simulări, activităţi pe microgrupuri, grupuri de discuţii, proiecte de cercetare,
analiza SWOT, brainstormingul, masa rotundă.
Strategii de evaluare
Evaluarea studenților prevede verificarea temelor de acasă, eseurilor, referatelor, proiectelor, aprecierea lucrărilor de
evaluare pe parcurs şi evaluarea portofoliilor de semestru.
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