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B. Obiectivele disciplinei:
- Cunoaşterea şi înţelegerea sănătăţii şi a bolii ca fenomene complexe, bio-psiho-sociospirituale,depăşirea perspectivei clasice, excesiv biologizante în înţelegerea acestor fenomene, astfel
încât studentul să înveţe realizarea unei sănătăţi totale a pacienţilor prin managementul sănătăţii orale.
- Dobândirea cunoştinţelor privind sănătatea, ca şi concept plurisemantic de definire a
persoanei.Dobândirea cunoştinţelor privind problematica persoanei şi asistării sale ca obiect specific
psihologiei sănătăţii, înţelegerea particularităţilor comportamentale ale fiecărei categorii de vârstă, şi în
special ale copiilor.
- Dobândirea cunoştinţelor privind factorii care pot modifica starea de sănătate şi tipologiile umane
referitoare la aspectul tipologic al comportamentului de răspuns la aceştia.
dobândirea competenţelor în a identifica şi a cunoaşte factorii de impact psihologici, sociali, culturali
şi de mediu ce acţionează asupra balanţei stării de sănătate orală.
- Furnizarea cunoştiinţelor şi dobândirea înţelegerii necesare pentru responsabilităţile etice şi morale
implicate în furnizarea serviciilor medicale faţă de pacient ca individ cât şi faţă de nivelul
populaţional, şi de asemenea a avea cunoştinţă de legile şi normele aplicabile în practica dentară.
- Dobândirea competenţelor în comunicarea efectivă cu pacienţii, familiile acestora, cu aparţinătorii
acestora precum şi cu ceilalţi specialişti din domeniul medical implicaţi în procesul de tratament.
C. Metode de predare – învăţare:
Metodele didactice utilizate in predarea-invatarea psihologiei generale sunt:
 prelegerea, explicatia, dezbaterea
 observarea comportamentelor, demonstrarea semnelor și manifestările bolii
 integrarea mijloacelor audio-vizuale in predarea–invatarea psihologiei generale (retroproiector,
aspectomat, calculator, CD-ROM, etc)
 problematizarea si invatarea prin descoperire
 metode de lucru in grup (invatarea prin cooperare la psihologie generală), individuale si
frontale
 studiul bibliografiei si a tratatelor de specialitate
D. Forme şi metode de evaluare:
Evaluare initiala, predictiva, necesara pentru detectarea potentialului de instruire, de dezvoltare, de
educare,servindu-ne ca reper la evaluarea progresului scolar.
Pe tot parcursul semestrului folosim o evaluare dinamica, ce se realizeaza pe secvente mai mici, prin
verificarea performantelor tuturor studentilor si al continutului esential al materiei parcurse .
Evaluare continuă (formativă) pe bază de observare şi apreciere verbală, chestionare orală, verificare
prin lucrări scrise, teme de casă, eseuri, referate pe baza unei bibliografii date, studii de
caz;evaluare sumativă (cumulativă): verificare la sfârşitul semestrului.
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Ce este psihologia medicala. Boala şi dimensiunea sa psihologică. / 2 ore
Definirea psihologiei. Evoluţia cunoaşterii psihologice. Psihologia ca ştiinţă şi locul acesteia în
sistemul ştiinţelor. Relaţiile psihologiei cu alte ştiinţe.
2.Normalitate şi anormalitate din perspective psihologice. Între evenimentul de viaţă şi
vulnerabilitate./ 2 ore
Complexitatea noţiunii de psihic. Natura contradictorie a psihicului uman. Abordarea sistemică a
psihicului, caracteristicile sistemului psihic uman.
3. Implicare, adaptare, stress. Cunoaşterea personalităţii umane. / 2 ore
Metodele de cercetare a fenomenelor psihice. Legi şi explicaţii în psihologie. Tipuri şi nivele de
explicaţie în psihologie. Clasificarea fenomenelor psihice: modele de clasificare. Factorii dezvoltării
psihice: ereditatea, mediul, educaţia. Disputa ereditate - mediu în formarea personalităţii.Formele vieţii
psihice: conştiinţa, inconştientul şi subconştientul.
4. Între durere şi situaţia limită. Structuri ale comunicării şi relaţionării între medic şi pacient. / 2 ore
5. Interrelaţia de vârstă între pacient şi medic. Rolul medicamentului în intervenţia terapeutică. / 2
ore
6. Elemente de psihoterapie. Intervenţia psihologică în copingul bolnavilor de lungă durată / 2 ore
Procese psihice stimulator-energizante: motivaţia şi afectivitatea. Procese şi funcţii psihice reglatorii:
voinţa şi atenţia.
7. Momentul psihologic al comportamentului adictiv. Actul medical şi implicaţiile psihologice la
patul bolnavului ./ 2 ore

F. Conţinutul lucrarilor practice / număr de ore petru fiecare temă:
1. Legăturile interdisciplinare ale psihologiei medicale. Sănătatea ca stare de bine./2ore
2.Relaţiile biunivoce: sănătate-boală; normalitate-anormalitate. Stilul de viaţă- amprentă
psihologică./2ore
3.Implicaţiile distresului şi eustresului. Elemente practice – tipologie umană./2ore
4.Atitudinea faţă de moarte – elemente de tanatologie. Relaţia medic- pacient, versur pacientmedic./2ore
5.Interrelaţia de vârstă – aplicaţii. Rolul publicităţii în terapia medicamentoasă./2ore
6.Aplicaţii practice- elemente de psihoterapie. Voluntariatul in domeniul HIV-SIDA şi AA./2ore
7.Dependenţa : calculator, internet, telefon mobil, asupra comportamentului uman. Observaţia directă
a medicului la patul bolnavului./2ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Astărăstoae V., Trif A.B., Essentialia în Bioetică, Editura Cantes, Iaşi, 1998.
2. Lupu Iustin, Zanc Ioan, Sociologie medicală. Teorie şi aplicaţii, Iaşi, Editura Polirom, 1999.
3. Maxim A., Bălan A., Păsăreanu M., Nica M., Stomatologie comportamentală pediatrică, Editura
Contact Internaţional, Iaşi, 1998.
4. Miu N., Ştiinţele comportamentului. Manual pentru studenţii ciclurilor I, II şi III de medicină. Cluj Napoca, Editura Medicală Univers „Iuliu Haţieganu”, 2004.
5. Petra Ştefan, Sociologie medicală, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2007.
6. Rădulescu M. Sorin, Sociologia Sănătăţii şi a Bolii”, Bucureşti, Editura Nemira, 2002.
7. Scripcaru Gh., Ciucă A., Astărăstoae V., Scripcaru C., Bioetica, ştiinţele vieţii şi drepturile
omului, Iaşi, Editura Polirom, 1998.
8. Scripcaru Gh., Astărăstoaie V., Scripcaru C., Principii de bioetică, deontologie şi drept medical. –
Iaşi, Editura Omnia, 1994.
9. Terbrancea M., Scripcaru G., Coordonatele deontologice ale actului medical, Editura Medicală,
Bucureşti, 1989. 10.Tudose, Florin, Fundamente în Psihologia Medicală – Psihologie clinică şi
medicală în practica psihologului, Ediţia
10. a II-a Editura „Fundaţiei România de Mâine”, Bucureşti, 2006.
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1
1. Astărăstoae V., Trif A.B., Essentialia în Bioetică, Editura Cantes, Iaşi, 1998.
2. Lupu Iustin, Zanc Ioan, Sociologie medicală. Teorie şi aplicaţii, Iaşi, Editura Polirom, 1999.
3. Maxim A., Bălan A., Păsăreanu M., Nica M., Stomatologie comportamentală pediatrică,
Editura Contact Internaţional, Iaşi, 1998.
1

Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie
capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind
particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

4. Miu N., Ştiinţele comportamentului. Manual pentru studenţii ciclurilor I, II şi III de
medicină. - Cluj Napoca, Editura Medicală Univers „Iuliu Haţieganu”, 2004.
5. Petra Ştefan, Sociologie medicală, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2007.
6. Rădulescu M. Sorin, Sociologia Sănătăţii şi a Bolii”, Bucureşti, Editura Nemira, 2002.
7. Scripcaru Gh., Ciucă A., Astărăstoae V., Scripcaru C., Bioetica, ştiinţele vieţii şi drepturile
omului, Iaşi, Editura Polirom, 1998.
8. Scripcaru Gh., Astărăstoaie V., Scripcaru C., Principii de bioetică, deontologie şi drept
medical. – Iaşi, Editura Omnia, 1994.
9. Terbrancea M., Scripcaru G., Coordonatele deontologice ale actului medical, Editura Medicală,
Bucureşti, 1989.
10. Tudose, Florin, Fundamente în Psihologia Medicală – Psihologie clinică şi medicală în
practica psihologului, Ediţia a II-a Editura „Fundaţiei România de Mâine”, Bucureşti, 2006.
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