
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihologie/Psihologie clinică și psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologie judiciară 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Comportamente de risc și servicii de sănătate 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Adriana Băban 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Adriana Băban 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 43 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: de cercetare 1 

3.7 Total ore studiu individual 94  

3.8 Total ore pe semestru 125  

3.9 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Evaluare și psihodiagnostic clinic aplicat în context judiciar  

4.2 de competenţe  Utilizarea metodelor de cercetare calitativă și cantitativă 

 Înțelegerea textelor în limba engleză. 

 Cunoașterea și înțelegerea aplicațiilor științelor cognitive în practica 

psihologică 

 Capacitatea de transfer şi adaptare a cunoştinţelor de psihologie 

judiciară la specificul comportamentelor de risc 

 

 

 

 

 

 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 

Comp

etenţe 

profesi

onale 

1. Cunoştinţe 

 Cunoaşterea  principalelor teorii şi modele explicative ale comportamentelor de risc 

 Cunoaşterea principiilor de evaluare și intervenţie psihologică în cazul comportamentelor 

de risc 

 Cunoaşterea politicilor naţionale şi europene relevante pentru prevenirea şi intervenţia în 

comportamente de risc precum consumul de droguri (inclusiv etnobotanice), abuz de alcool 

şi dependenţa de jocuri de noroc 

 

2. Abilităţi 

 Utilizarea adecvată a conceptelor şi modelelor teoretice specifice tematicii discutate 

 Inţelegerea dimensiunilor biologice, psihologice şi socio-culturale ale comportamentelor de 

risc 

 Înţelegerea dimensiunii judiciare a diferitelor comportamente de risc şi analiza 

comportamentelor prin prisma consecinţelor legale şi sociale 

 Explicarea modului în care factorii biologici, comportamentali şi socio-culturali 

influenţează tranziția către comportamente de risc și menţinerea comportamentelor de risc 

 Proiectarea de programe de prevenţie a comportamentelor de risc, adresate unui public ţintă 

divers (copii şi adolescenţi, adulţi - inclusiv persoane încarcerate) 

 Implementarea de programe  de consiliere individuale şi de grup în tratamentul adicţiilor 

Comp

etenţe 

transv

ersale 

 Competenţe de comunicare eficientă (scrisă şi orală) 

 Competenţe de relaţionare şi lucru în echipă 

 Competenţe privind managementul resurselor materiale şi de timp 

 Competenţe de utilizare interdisciplinară a cunoştinţelor şi terminologiei din domeniul 

psihologiei 

 Aplicarea principiilor de deontologie profesională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs cu minim 60 locuri, acces la calculator și videoproiector 

 Acces la baze de date cu jurnale si carti de specialitate 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală cu minim 60 locuri, acces la calculator, videoproiector și flipchart 

 Acces la baze de date cu jurnale si carti de specialitate 

  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea studenţilor cu strategiile de evaluare, prevenire si 

intervenţie psihologică în comportamente de risc cu caracter ilicit 

(consum de droguri și etnobotanice) dar şi comportamente cu risc 

personal şi social crescut (abuz de alcool şi dependenţă de jocuri de 

noroc).  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Să înţeleagă modelele teoretice explicative ale comportamentelor de 

risc 

 Să înţeleagă şi să descrie caracteristicile şi consecinţele  

comportamentelor de risc 

 Să îşi dezvolte abilităţile de evaluare şi consiliere pentru modificarea 

comportamentelor de risc 

 Să îşi dezvolte abilităţile de proiectare a programelor de prevenire a 

consumului dezadaptativ de substanțe 

 Să cunoască direcţiile de intervenţie adecvate pentru tratamentul 

adicțiilor 

  



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere: ce sunt comportamentele de risc; cum 

se formează; factori implicți în inițiere, menținere și 

recidivă. 

Prelegere interactivă  

2. Riscul infracţional al comportamentelor de risc; 

mecanisme.   

Prelegere interactivă  

3. Adictia și tulburările de control al impulsurilor. 

Modele teoretice referitoare la formarea şi 

menţinerea adicţiilor. Aspecte de neurobiologie a 

adicţiilor. 

Prelegere interactivă  

4. Abuzul de alcool și adicţia de alcool; clasificări; 

efecte imediate şi comorbidităţi; consecinţe. 

Prelegere interactivă  

5. Abuzul de alcool și adicţia de alcool; evaluare; 

prevenţie; intervenţie holistică; politici naționale și 

europene 

Prelegere interactivă  

6. Consumul de droguri: clasificări; efecte imediate şi 

comorbidităţi; consecinţe.  

Prelegere interactivă  

7. Consumul de droguri: evaluare, prevenție şi 

intervenţie; politici naționale și europene 

Prelegere interactivă  

8. Jocuri de noroc; prevalență; evaluare; consecințe; 

legislație; prevenție; intervenție 

Prelegere interactivă  

9. Pornografia: ; prevalență; evaluare; consecințe; 

legislație; prevenție; intervenție 

  

10. Piromonia; prevalență; evaluare; consecințe; 

legislație; prevenție; intervenție. 

Prelegere interactivă  

11. Cleptomania: prevalență; evaluare; consecințe; 

legislație; prevenție; intervenție. 

  

12. Integrarea serviciilor de sănătate relevante pentru 

comportamentele de risc; relația între profesioniști 

implicația în prevenţia acestora 

Prelegere interactivă  
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Evaluarea comportamentelor de risc. 

Instrumente de evaluare a consumului 

dezadaptativ de substanțe. Analiza funcțională a 

comportamentului 

Activitate de grup 

Descoperire dirijată, 

Dezbatere; studii de 

caz 

 

2. Schimbarea comportamentelor de risc. Modelul 

stadiilor schimbării. Prevenirea recăderii 

Activitate de grup 

Descoperire dirijată, 

Dezbatere; studii de 

caz 

 

3. CBT pentru uzul dezadaptativ de substanțe. 

Modelul ‘SMART Recovery’ 

Descoperire dirijată, 

Dezbatere; studii de 

caz 

 

4. Terapia comportamantală de cuplu pentru 

abuzul/adicția/uzul dezadaptativ de substanțe 

(BCT Behavioral Couples Therapy) 

Descoperire dirijată, 

Dezbatere; studii de 

caz 

 

5. Interviul motivațional. Terapia de creștere a 

motivației (Motivational Enhancement Therapy) 

Activitate de grup 

Descoperire dirijată, 

Dezbatere; studii de 

caz 

 

6. Programele de intervenție în 12 pași. Modelul 

Minnesota. Alcoolicii Anonimi. Narcoticii 

Anonimi. 

Activitate de grup 

Descoperire dirijată, 

Dezbatere; studii de 

Invitat de la AA 



caz 

7. Luarea deciziilor în adicții / în uzul dezadaptativ 

de substanțe. 

Activitate de grup 

Descoperire dirijată, 

Dezbatere; studii de 

caz 

 

8. Adicția față de jocurile de noroc; programe de 

prevenție și intervenție 

Activitate de grup 

Dezbatere 

Descoperire dirijată, 

studii de caz 

Invitat: consilier scolar 

9. Adicția de pornografia; programe de prevenție și 

intervenție 

Activitate de grup 

Descoperire dirijată, 

Dezbatere; studii de 

caz 

Invitat: procur 

10. Piromonia; programe de prevenție și intervenție Activitate de grup 

Descoperire dirijată, 

Dezbatere; studii de 

caz 

Invitat: psihiatru 

11. Cleptomania: programe de prevenție și intervenție Activitate de grup  

12. Prezentarea proiectelor de grup Activitate de grup 

Dezbatere 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Prin specificul temelor sale, cursul de faţă este puternic ancorat în cercetarea fundamentală de ultimă 

oră însă este orientat şi spre aplicarea practică a principiilor de intervenţie în context real, 

corespunzând standardelor de cercetare şi practică în domeniu.  

 În urma parcurgerii cursurilor şi seminariilor, studenţii vor fi în măsură să caute cele mai actuale 

informaţii legate de modalitatea de intervenţie în cazul diferitelor comportamente de risc dar şi să 

dezvolte şi să implementeze programe, în diferite contexte: clinice, în comunitate, în centre de 

detenţie etc. De asemenea, achiziţiile dobândite în cadrul acestei discipline le vor permite să pună în 

aplicare cunoştinţele în calitate de consultanţi independenţi pentru diferite instituţii civile (ONG-uri) 

sau ale statului (ex. tribunale, etc.). 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Modul de analiză, sinteză 

și integrare a informației 

teoretice 

2 analize critice (reaction 

paper) pe baza a 2 articole 

bibliografice 

20% 

10.5 Seminar/laborator Modul de analiză, sinteză 

și transfer a cunoștințelor 

teoretice în aplicații 

practice 

Studiu de caz 

 

 

30% 

 

 

Proiect de semestru 30% 

  Participare activă 

curs/seminar  pe parcursul 

semestrului 

10% 

  Punct oficiu 10% 

  Total 100% 

10.6 Standard minim de performanţă: 5 

 Prezenţa la seminarii: minim 75%. 

 Studentul tebuie să cumuleze minim 50% din punctajul aferent cursului (examen) şi minim 50% din 

punctajul aferent seminarului (studiul de caz și proiectul de semestru). 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs /seminar   

     01.10.2018                                 
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Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      

                                                                                                                     


