FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Psihologie Aplicată
Psihologie
Masterat
Psihologie – în limba maghiară
Consultanță și intervenție psihologică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.4 Anul de II 2.5
studiu
Semestrul

4 2.6. Tipul de
evaluare

Prevenirea, combaterea şi tratamentul
consumului de droguri
Conf. Dr. Habil. Dégi L. Csaba
Conf. Dr. Habil. Dégi L. Csaba
Ex. 2.7 Regimul DS
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4
Din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar/laborator 2
48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24
3.4 Total ore din planul de
învăţământ
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi
pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
108
3.7 Total ore studiu individual
156
3.8 Total ore pe semestru
6
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

75% prezență
75% prezență

40
40
20
6
2

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei

Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în
exercitarea profesiei
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse
paliere ierarhice
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1
Obiectivul
general al
disciplinei
7.2
Obiectivele
specifice

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea
profesională
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate
tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului
Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor şi
metodelor de bază specifice psihologiei, în special, şi ştiinţelor socioumane, în
general
Explicarea şi interpretarea fenomenelor psihologice, utilizând adecvat concepte şi
teorii de bază din domeniu
Descrierea caracteristicilor de bază ale ştiinţei psihologice, a principalelor
paradigme şi orientări metodologice
Evaluarea calităţii informaţiilor şi a ierarhizarea conceptelor utilizate, în funcţie de
sferă, extensiune şi definiţie, dar şi în funcţie de necesităţile contextului
Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de bază din
domeniu, precum şi observaţii şi informaţii obţinute în mod propriu
Analiza comparativă a principalelor abordări teoretice din psihologie
(comportamentală, biologică, cognitivă, evoluţionistă, umanistă, psihodinamică şi
socioculturală)
Evaluarea calităţii informaţiilor şi a ierarhizarea conceptelor utilizate, în funcţie de
sferă, extensiune şi definiţie, dar şi în funcţie de necesităţile contextului
Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de bază din
domeniu, precum şi observaţii şi informaţii obţinute în mod propriu

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Contextul european și național al Prelegere asistată de calculator cu
expunerea conţinuturilor cursurilor în
consumului de droguri
format power-point și Prezi, discuţii pe
Corelații psihosociale ale
baza prezentărilor şi a literaturii de
consumului de droguri
specialitate, sinteza cunoștințelor,
Concepte de bază în prevenirea
descoperirea dirijată, prelegerea
adicţiilor
problematizantă
Prevenirea universală

Observaţii

Prevenirea
selectivă
pentru
Prelegere asistată de calculator cu
expunerea conţinuturilor cursurilor în
grupurile și mediile de risc
format power-point și Prezi, discuţii
Prevenirea indicată
pe baza prezentărilor şi a literaturii
Campanii de prevenire generală
de specialitate, sinteza cunoștințelor,
Metode şi
instrumente de
descoperirea dirijată, prelegerea
evaluare a dependenţei de
problematizantă
droguri
Principii profesionale de
asistenţă şi de tratament a
persoanelor dependente
Modelul transteoretic de
consiliere în adicţii
Evaluarea iniţială a clientului şi
orientarea către serviciile
specializate
Şedinţa de consiliere în munca
cu persoanele dependente
Aspecte practice ale consilierii
clientului dependent
Servicii de consiliere adresate
persoanelor dependente
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8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Răspunsuri actuale la
Prelegere asistată de calculator cu
expunerea conţinuturilor cursurilor în
problematica drogurilor I
format power-point și Prezi, discuţii pe
Răspunsuri actuale la
baza prezentărilor şi a literaturii de
problematica drogurilor II
specialitate, sinteza cunoștințelor,
Politici și legislaţie antidrog I
descoperirea dirijată, prelegerea
Politici și legislaţie antidrog II
problematizantă, dezbaterea asistată,
exemplul demonstrativ, ilustrări cu
Canabisul
materiale video sau printate referitoare
Cocaina
Consumul
de
opiacee
și la acţiuni/programe specifice,
studiul/analiza de caz, exerciţii
injectarea de droguri
interactive, chestionare, verbalizarea
Drogurile sintetice
experienţelor
Boli infecţioase și decese
asociate consumului de droguri I
Boli infecţioase și decese
asociate consumului de droguri II
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept
de liberă practică (www.copsi.ro) şi al Procedurilor de atestare în conformitate cu
Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004
Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro)
Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/)
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Participare activă

Teste pt evaluarea
cunoștințelor
Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
10%
40%

10.5 Seminar/laborator Participare activă
Întocmirea unor lucrări
Prezentarea lucrărilor și a 50%
proiectelor
științifice și proiecte
10.6 Standard minim de performanţă
➢ Rezolvarea unei situaţii problemă, bine definită, de complexitate medie, din domeniul
psihologiei
Data completării

Semnătura titularului de curs

14.sept. 2019.

Data avizării în departament
19.sept.2019.

Conf. Dr. Dégi Csaba

Semnătura titularului de seminar
Conf. Dr. Dégi Csaba

Semnătura directorului de departament
lect.univ.dr. Batiz Enikő

