
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 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologia Sanatatii clinice si publice 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Personalitatea: diagnoză și intervenție 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Adrian Opre 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Adrian Opre 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: Or

e 

Studiul după referinta obligatorii, bibliografie recomndata  şi notiţe 38 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii. teme, referate, portofolii şi proiecte de grup 23 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: activități de cercetare 1 

3.7 Total ore studiu individual 76 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Psihologia personalitatii (nivel licenta)  

 Psihologie clinică și psihoterapii individuale și de grup 

 Științe cognitive aplicate 

4.2 de competenţe  Capacitatea de transfer a cunostintelor privind teoreile psihologice 

consacrate la situatii ce reclama recoceptualizare si interventie  

 Deţinerea unor competenţe de bază în diagnostic şi evaluare clinică.  

 Deţinerea unor competenţe de bază pentru derularea programelor 

deconsiliere psihologică si psihoterapie 

 Cunoașterea și înțelegerea aplicațiilor științelor cognitive în practica 

psihologică 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sala de curs cu minim 75 locuri, calculator si videproiector, tablă, 

flipchart, instrumente de scris 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala cu minim 35 locuri, calculator si viedeoproiector,  tablă, 

flipchart,, instrumente de scris 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Cunoaştere şi înţelegere(cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) 

 Cunoaşte specificul tulburărilor de personalitate; 

 Cunoaşte şi înţelege caracteristicile procesului de diagnoza și evaluare clinică a tulburărilor de 

personalitate; 

 Descrie şi caracterizează modele etiopatogenetice și de intervenție utilizate în tulburărilede 

personalitate; 

 Cunoaşte particularităţile intervențiilor cognitiv-comportamentale în tulburările de personalitate;  

 Înţelege principiile cercetării psihologice fundamentale şi aplicative în domeniul personalității. 

 

2.Explicare şi interpretare(explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Explică mecanismele psihologice aflate la baza tulburărilor de personalitate; 

 Argumentează principiile care fundamentează diagnoza şi evaluarea tulburărilor de personalitate; 

 Explică şi interpretează principiile și mecanismele care fundamentează tehnicile de prevenţie şi 

intervenţie în tulburările de personalitate; 

 Justifică aplicarea strategiilor de prevenţie şi de intervenţie terapeutica în tulburările de 

personalitate. 

 

3. Instrumental – aplicative(proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 

utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 Utilizează o paletă largă  de metode de diagnostic a tulburărilor de personalitate; 

 Exersează abilităţi cheie în desfăşurarea activităţii de diagnostic, prevenție și intervenție în 

tulburarile de personalitate;  

 Dobândeşte abilităţi de utilizare a principalelor strategii de prevenţie şi intervenţie folosite în 

tulburările de personalitate; 

 Implementează diferite programe de prevenţie şi intervenţie a tulburărilor de personalitate; 

 Exersează diferite metode de intervenţie la diferite tipuri de tulburări de personalitate; 

 Proiectează şi conducere cercetări psihologice fundamentale şi aplicative în domeniul 

personalității. 

 

4. Atitudinale(manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 

de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în 

activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor 

ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 Cultivă o  atitudine responsabilă faţă de activităţile de promovare şi menţinere a sănătăţii 

psihice; 

 Manifestă şi promovează valorile şi principiile de deontologie profesională a psihologului; 

 Cultivă etica şi deontologia profesională în desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi 

valorificarea rezultatelor acesteia; 

 Manifestă interes pentru dezvoltarea personală şi profesională continuă; 

 Probează atitudine critică în abordarea ştiinţifică a personalității. 

 Colaborează cu colegi/profesioniști/instituții de profil în vederea demarării unor parteneriate 

(programe de cercetare/aplicative) 
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 Comunică eficient în contexte profesionale şi personale; 

 Relaționează eficient în contextul activităților în echipă; 

 Demonstrează un bun management al resurselor materiale şi de timp; 

 Realizează autonom şi responsabilsarcinile profesionale; 

 Demonstrează o bună autoreglare a învăţării; 

 Gândește critic şi autoreflectiv. 

 

7. Obiectivele disciplinei (asa cum reies din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Paradigme cognitiv-comportamentale în 

modelarea personalității.  

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming.  

 

2. Corelate psihobiologice ale personalității. Normal 

vs. Patologic.  

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

3. Specificul tulburărilor de pe axa II (DSM IV).  prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

4. Conceptualizări și intervenții cognitiv-

comportamentale în tulburările de personalitate 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Dezvoltarea competenţelor specifice procesului de diagnoză și 

intervenție în tulburările de personalitate; 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Familiarizarea cursanților cu tulburările de personalitate; 

 Asimilareaprincipalelor modele de conceptualizare a tulburărilor de 

personalitate; 

 Pregătirea teoretică şi practică în domeniul diagnozei și intervenției în  

tulburările de personalitate. 

 Proiectarea de programe de prevenţie şi intervenţie pentru tulburările 

de personalitate; 

 Aplicarea de tehnici şi strategii de prevenţie şi intervenţie în 

tulburările de personalitate; 



orală, brainstorming.  

5. Eficacitatea intervențiilor cognitiv-

comportamentale în tratamentul tulburărilor de 

personalitate. 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

6. Particularitățile intervențiilor preventiv-curative în 

tulburările de personalitate. Relația terapeutică. 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

7. Tulburări de personalitate: Clusterul A  

 Tulburarea de personalitate paranoidă 

 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

8. Tulburări de personalitate: Clusterul A 

 Tulburarea de personalitate schizoidă 

 Tulburarea de personalitate schizotipală 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

9. Tulburări de personalitate: Clusterul B 

 Tulburarea de personalitate antisocială 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

10. Tulburări de personalitate: Clusterul B 

 Tulburarea de personalitate borderline 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

11. Tulburări de personalitate: Clusterul B 

 Tulburarea de personalitate narcisistică 

 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

12. Tulburări de personalitate: Clusterul B 

 Tulburarea de personalitate histrionică 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

13. Tulburări de personalitate: Clusterul C prelegerea  



 Tulburarea de personalitate dependentă interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

14. Tulburări de personalitate: Clusterul C 

 Tulburarea de personalitate evitantă 

 Tulburarea de personalitate obsesiv-

compulsivă 

prelegerea 

interactivă, 

dezbatere, învățarea 

în echipă, expunerea 

orală, brainstorming. 

 

 

8.2. Seminarii Metode de predare Observaţii 

1. Diagnosticulşievaluareaclinică(validate 

ştiinţific) întulburările de personalitate. 

Învăţarea dirijată, 

studiul  în echipă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, studiul 

de caz, joc de rol. 

 

2. Comorbiditati in  tulburările de personalitate. 

Aplicații. 

Învăţarea dirijată, 

studiul  în echipă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, studiul 

de caz, joc de rol. 

 

3. Intervenții profilactice și curative în 

tulburările de personalitate paranoidă, 

schizoidă și schizotipală. Studii de caz. 

Învăţarea dirijată, 

studiul  în echipă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, studiul 

de caz, joc de rol. 

 

4. Intervenții profilactice și curative în 

tulburările de personalitate antisocială și 

borderline. Studii de caz. 

Învăţarea dirijată, 

studiul  în echipă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, studiul 

de caz, joc de rol. 

 

5. Intervenții profilactice și curative în 

tulburările de personalitate narcisistică și 

histrionică. Studii de caz. 

Învăţarea dirijată, 

studiul  în echipă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, studiul 

de caz, joc de rol. 

 

6. Intervenții profilactice și curative în 

tulburările de personalitate paranoidă, 

schizoidă și schizotipală. Studii de caz. 

Învăţarea dirijată, 

studiul  în echipă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, studiul 

de caz, joc de rol. 

 

7. Intervenții profilactice și curative în 

tulburările de personalitate evitantă, 

dependentă și obsesiv-compulsivă. Studii de 

caz. 

Învăţarea dirijată, 

studiul  în echipă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, studiul 

 



de caz, joc de rol. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Temele de curs și seminar propuse sunt subiecte de actualitate în cercetarea fundamentală și aplicativă din 

domeniul psihologiei, iar abordarea lor în cadrul acestei discipline se bazează pe rezultatele recente din 

literatura de specialitate. De asemenea, tematica disciplinei acoperă conceptele majore relevante pentru 

aplicațiile psihologiei cerute pe piața muncii și pentru standardele comunității profesionale. 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.ca/scholar?oi=bibs&cluster=11753807802653578959&btnI=1&hl=en


 

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 

Examen 30 % 

   

10.5 Seminar/laborator Modul de analiză, sinteză 

și transfer a cunoștințelor 

teoretice în aplicații 

practice 

Proiect 70 % 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Condiţiile simultane, pentru promovarea examenului la Personalitatea:diagnoză și intervenție sunt: 

- Minim 2  puncte la examenul scris din cele 3 puncte maxim posibile 

- Minim 5 puncte din nota finală (punctaj reunit: proiect şi examen) 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

8.10.2018                                                               

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  


