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Interviu clinic general & jurnal intervenție psihologică 
 

Acest formular sistematizează temele principale care pot fi urmărite în cadrul unui Interviu clinic general și/ sau a 
unei intervenții psihologice (consiliere sau psihoterapie) În PsihoProfile (www.psihoprofile.ro), în secțiunea 

”EVALUARE” – ”Completează formulare/ interviu” poate fi activată versiunea electronică a acestui formular, versiune în 
care pot fi notate și reactualizate informații relevante pentru fiecare caz/ client în parte (jurnalul interveției).  Informațiile 
pot fi completate selectiv (numai pe anumite secțiuni), re-actualizate (cu ocazia fiecărei ședințe de interviu, consiliere 
sau psihoterapie), salvate sau imprimate ori de câte ori este necesar. 

 

A. Motivul interviului clinic 

1. Interviului clinic la solicitarea:  

 

B. Date ale familiei de origine 

1. Structura familiei de origine: 

2. Nivel socio-cultural și material: 

3. Climat familial în familia de origine: 

4. Locul în frăție și relațiile între frați: 

5. Evenimente stresante în familie: 

6. Antecedente hetero-colaterale: 

 

C. Activitate școlară 

1. Nivel școlarizare (studii absolvite):  

2. Rezultate școlară (medii generale): 

3. Adaptare și integrare școlară: 

 

D. Activitate profesională 

1. Dinamica locurilor de muncă: 

2. Performanța în muncă : 

3. Factori stresori în muncă : 

4. Adaptare si integrare în grup: 

 

E. Date ale familiei actuale 

1. Structură şi dinamică: 

2. Climat în familia actuală: 

3. Relația cu partenerul : 

4. Relația cu copiii : 

5. Alte aspecte importante : 

 

F. Evaluare clinică inițială 

1. Aspecte medicale generale :  

2. Istoric psihiatric/ psihologic: 

3. Scopul evaluării clinice: 

4. Descrierea problematicii : 
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5. Instrumentele  evaluării clinice: 

6. Profilul psihologic sintetic: 

7. Diagnostic preliminar / final: 

8. Concluzii şi obiectivele intervenției:  

 

G. Consiliere / Terapie (Obiectiv 1) 

1. Conceptualizarea cazului: 

2. Obiectivele intervenției:  

3. Metode şi tehnici utilizate: 

4. Planificarea intervenției: 

5. Rezultate obținute (de etapă): 

6. dificultăți întâmpinate: 

7. Rezultate finale; recomandări: 

 

H. Consiliere / Terapie (Obiectiv 2) 

1. Conceptualizarea cazului: 

2. Obiectivele intervenției:  

3. Metode și tehnici utilizate:  

4. Planificarea intervenției: 

5. Rezultate obținute (de etapă): 

6. Dificultăți întâmpinate: 

7. Rezultate finale; recomandări: 

 

I. Consiliere / Terapie (Obiectiv 3) 

1. Conceptualizarea cazului: 

2. Obiectivele intervenției:  

3. Metode și tehnici utilizate: 

4. Planificarea intervenției: 

5. Rezultate obținute (de etapă): 

6. Dificultăți întâmpinate: 

7. Rezultate finale; recomandări: 

 

J. Fișa de închidere a cazului 

1. Rezumarea intervenției:  

2. Motivul încheierii cazului: 

3. Concluzii finale; recomandări: 

 

 

 

 

Data:       Psiholog practicant: 

 


