TEMATICA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR
SPECIALIZAREA TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
FORMA DE EVALUARE: EXAMEN SCRIS
1. CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIE

Teme:
1. Senzaţiile: definiţie, mecanisme psihofiziologice ale senzaţiilor; sensibilitatea
şi legile ei;
2. Perceptia: definitie; fazele perceptiei; factorii determinanti ai perceptiei; legile
perceptiei.
3. Gândirea: caracterizare generala; structura psihologica interna sau laturile
gandirii (latura informationala şi latura operaţională); evolutia ontogenetica a
operatiilor gandirii; activitatile gandirii (conceptualizarea, intelegerea,
rezolvarea de probleme);
4. Memoria: definitie si caracterizare psihologica generala; dinamica memoriei;
formele memoriei.
5. Motivaţia: definitie si caracterizare psihologica generala; motivul si functiile
sale; formele motivatiei.
6. Afectivitatea: definitie si caracterizare psihologica generala; caracteristicile
starilor afective; clasificarea proceselor si starilor afective; teorii asupra
emotiilor
7. Vointa: caracterizare generala; structura si etapele actului voluntar; calitatile
vointei.
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2. CUNOŞTINŢE DE SPECIALITATE ÎN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
Teme:
1. Introducere în terapie ocupaţională. Profesia de terapeut ocupaţional. Ocupaţia,
variabile corelate cu ocupaţia, determinanţi ai ocupaţiei. Taxonomii ale modelelor
ocupaţionale. Teorii contemporane ale terapiei ocupaţionale, paradigme şi cadre
de referinţă în terapia ocupaţională.
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2. Modelele de practică ale terapiei ocupaţionale. Operaţionalizarea procesului
terapiei ocupaţionale. Adaptarea procesului terapiei ocupaţionale în funcţie de
nevoile unor categorii diferite de beneficiari.
3. Aspecte practice legate de alcătuirea unui plan de intervenţie bazat pe implicarea
activă a clientului în procesul terapiei ocupaţionale.
4. Procesul de evaluare în terapia ocupaţională: definiţie şi standardizare. Gândirea
clinică centrată pe client în terapia ocupaţională.
5. Evaluarea statusului clinico-funcţional general neuro-mio-artro-kinetic, respirator
şi cardiovascular, a statusului clinico-funcţional neurologic şi psiho-cognitiv/de
comunicare, cu particularizări lezional-topografice şi semiologice.
6. Modalităţi de evaluare cuantificată a componentelor independenţei/autonomiei
funcţionale a clienţilor serviciilor de terapie ocupaţională.
7. Integrarea terapiei ocupaţionale în contextul conceptelor de boală şi sănătate.
Rolul terapiei ocupaţionale în serviciile de sănătate. Terapia ocupaţională şi
managementul organizaţional în serviciile de sănătate.
8. Perspectiva clinică a bolilor. Particularităţile terapiei ocupaţionale, aplicarea
modelelor şi cadrelor de referinţă în problematica ocupaţională a suferinţelor
cronice ale adultului.
9. Rolul terapiei ocupaţionale în prevenirea îmbătrânirii precoce. Terapeutul
ocupaţional în faţa pacientului vârstnic şi locul său în echipa multidisciplinară de
îngrijiri de sănătate. Terapia ocupaţională în principalele afecţiuni geriatrice.
10. Adresabilitatea terapiei ocupaţionale în cadrul serviciilor la domiciliu. Principalele
probleme demografice, de sănătate, sociale, care justifică necesitatea intervenţiei
la domiciliu. Particularităţi ale intervenţiei la domiciliu prin terapie ocupaţională
în funcţie de tipul patologiei şi complexitatea acesteia..
11. Normalitate şi boală psihică, diagnosticul psihiatric. Particularităţi ale
intervenţiilor de terapie ocupaţională în principalele afecţiuni psihiatrice.
12. Rolul activ al terapeutului ocupaţional în depistarea, evaluarea şi intervenţia în
cazul copilului cu risc crescut pentru tulburări psihice. Programe de terapie
ocupaţională pentru copiii cu handicap mintal profund sau polihandicap.
13. Rolul terapiei ocupaţionale în instituţiile de reabilitare a persoanelor cu probleme
de sănătate mintală.
Terapia ocupaţională ca suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de
sănătate mintală şi dezinstituţionalizarea persoanelor cu probleme de sănătate
mintală.
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