
          FIŞA DISCIPLINEI   

1. Date despre program        
            

1.1 Instituţia de învăţământ  Universitatea Babeş-Bolyai    

superior            
              

1.2 Facultatea     Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei   

1.3 Departamentul     Psihologie Clinică şi Psihoterapie   

1.4 Domeniul de studii  Psihologie    

1.5 Ciclul de studii    Masterat    

1.6 Programul de studiu /  Masterat Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie 

Calificarea            
            

2. Date despre disciplină        
            

2.1 Denumirea   Consiliere Genetică și Psihosomatică    

disciplinei            
            

2.2 Titularul activităţilor de curs   Dr. Roxana Cardoș  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Dr. Roxana Cardoș  

2.4 Anul de  II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de E 2.7 Regimul Obligatoriu 

studiu         evaluare  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 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48  Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp:       ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

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

Tutoriat       5 

Examinări       2 

Alte activităţi: ..................        

3.7 Total ore studiu individual   98     

3.8 Total ore pe semestru   48     

3.9 Numărul de credite   9     

 

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 • Calculator conectat la internet 

 • Camera video și acces la platforme de videoconferințe 
    



   

5.2 De desfăşurare a • Calculator conectat la internet 

 •   Cameră video și acces la platforme de videoconferințe 
   

 

6. Competenţele specifice acumulate  
 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 p
r
o

fe
si

o
n

a
le

 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

  

 

• Cunoașterea conceptelor și principiilor consilierii genetice 
 

• Integrarea elementelor de consiliere genetică în practica clinică bazată pe dovezi, utilizând 

cadrul psihoterapiei cognitiv-comportamentale 
 
• Cunoașterea particularităților și etapelor procesului de consiliere genetică 
 

• Înțelegerea principiilor cercetării în domeniul consilierii genetice 
 
 
 

• Gândirea critică 
 

• Analiza critică a literaturii de specialitate 
 

• Diseminarea cunoaşterii ştiinţifice în comunitatea profesională 
 

• Diseminarea cunoștințelor de specialitate în limbaj de interfață către comunitate 
 

• Cunoaşterea şi utilizarea surselor relevante de informaţie în domeniu  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al  •  Familiarizarea cu aplicarea conceptelor consilierii genetice în 
disciplinei   psihologia clinică și psihoterapie  

7.2 Obiectivele specifice  •  Cunoașterea relevanței conceptelor fundamentale ale consilierii 

   genetice pentru psihologia clinică  

   •  Cunoașterea noțiunilor elementare de genetică comportamentală 

   •  Familiarizarea cu principalele domenii de aplicare a consilierii 

   genetice   

   • Familiarizarea cu procesul consilierii genetice dintr-o perspectivă 

   cognitiv-comportamentală  

8. Conţinuturi      

8.1 Curs     Metode de predare Observaţii 

Introducere în consilierea genetică  Explicaţie,  

     exemplificare, 2 ore 

     discuţii  

Consiliere genetică versus consiliere psihologică: o Explicaţie,  

abordare cognitiv-comportamentală a   consilierii exemplificare, 2 ore 



 genetice discuţii  

 Fundamente de genetică Explicaţie,  
  exemplificare,  

  discuţii 2 ore 

 

Istoric familial: principii și aplicații 
Risc genetic: aspecte teoretice și practice Explicaţie,  

  exemplificare, 2 ore 

  discuţii  

    

 Interviu și evaluarea în consilierea genetică Explicaţie, discuții,  

  exemplificare 2 ore 

 Conceptualizarea în consilierea genetică Explicaţie, discuții,  

  exemplificare 2 ore 

 Relația terapeutică în consilierea genetică Explicaţie,  

  exemplificare, 2 ore 

  discuţii  

 Tehnici de intervenție în consilierea genetică Explicaţie, discuţii,  

  exemplificare, studiu 2 ore 

  individual  

 Consiliere genetică în boli cu transmitere mendeliană Explicaţie, modelare, 2 ore 

  exemplificare  

 Consiliere genetică în boli cromozomiale Explicaţie, discuţii, 2 ore 

  exemplificare  

 Consiliere genetică în boli multifactoriale Explicaţie, discuţii, 2 ore 

  exemplificare, studiu  

  individual  

 Etică aplicată în consiliere genetică Explicaţie, discuţii,  

  exemplificare 2 ore 
 
Bibliografie:  
David, D. (2006). Psihologie evoluționistă și consiliere genetică. Iași: Editura Polirom 

Uhlmann, W.R. (Ed.), Schuette, J.L. (Ed.), Yashar, B. (Ed.). A guide to genetic conselling. Wiley 
 

 8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
 Educarea pacientului în vederea intervenției într-o Lucru în grupuri,  

 boală cu substrat genetic modelare, discuţii, 2 ore 

  dezbateri  

 Testare genetică: limite și avantaje Lucru în grupuri, 2 ore 

  modelare, discuţii,  

  dezbateri  

 Transmiterea veștilor proaste în contextul consilierii Lucru în grupuri, 2 ore 

 genetice modelare, discuţii,  

  dezbateri  

 Asistarea pacientului în luarea de decizii Lucru în grupuri, 2 ore 

  modelare, discuţii,  

  jocuri de rol  

 Consiliere genetică în boli cu transmitere mendeliană: Lucru în grupuri,  

 exemple de caz modelare, discuţii, 2 ore 

  jocuri de rol  



 Consiliere genetică în infertilitate Lucru în grupuri,  
  modelare, discuţii,  

  jocuri de rol 2 ore 

 Consiliere genetică în cancer Lucru în grupuri,  

  modelare, discuţii,  

  jocuri de rol 2 ore 

 Consiliere genetică în tulburări mintale Lucru în grupuri,  

  modelare, discuţii,  

  jocuri de rol 4 ore 

 Etică în consiliere genetică: therapy genetics și moarte Lucru în grupuri,  

 asistată 
modelare, discuţii, 
jocuri de rol 2 ore 

    

 Prezentare proiecte de cercetare 

Lucru în grupuri, 

modelare, discuţii, 

jocuri de rol, studii de 

caz 4 ore 
 
Bibliografie:  
David, D. (2006). Psihologie evoluționistă și consiliere genetică. Iași: Editura Polirom 

Uhlmann, W.R. (Ed.), Schuette, J.L. (Ed.), Yashar, B. (Ed.). A guide to genetic conselling. Wiley 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinuturile disciplinei corespund cerinţelor asociaţiilor profesionale (Colegiul Psihologilor din România) 

în ceea ce priveşte dezvoltarea şi practicarea abilităţilor şi competenţelor de psihologie clinică și consiliere 

psihologică. Disciplina este focalizată atât pe înțelegerea și aplicarea critică a conceptelor teoretice, cât și pe 

aplicații în cercetarea și practica din psihologie clinică, ceea ce corespunde exercitării activităţii profesionale 

de către cursanţi.  
 

10. Evaluare  

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

    nota finală  
  Cunoștințe declarative și Examen scris 50%  

  procedurale    
10.5 Seminar/laborator Realizarea  Proiect 50%  

  unui studiu de caz, cu o    

  componentă de lucru    

  individuală     

10.6 Standard minim de performanţă    

• Promovarea este condiționată de obținerea a cel puțin jumătate din punctajul examenului final 
(examen scris+proiect). Realizarea proiectului de semestru NU condiționează participarea la prima 
sesiune de examinare.  

• În a doua sesiune de examinare, se poate (a) păstra punctajul obținut pentru proiectul de semestru sau 
(b) (re)face partea scrisă a proiectul de semestru pentru obținerea celor 50% din nota finală. 
Participarea la a doua sesiune de examinare este condiționată de participarea la examenul scris.   

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

10.09.2020 Dr. Roxana Cardoș                                        Dr. Roxana Cardoș 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

10.09.2020                   Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean 
 


