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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea ”Babeș-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 Master 
1.6. Programul de studii Psihologie judiciară 

 
2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea disciplinei Intervenții cognitiv-comportamentale în domeniul securității naționale 
2.2. Titularul activităților de curs Darius Mihai Turc 
2.3. Titularul activităților de seminar Darius Mihai Turc 
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 
E 2.7.Regimul 

disciplinei 
Opțional 

3. Timpul total estimat 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Din care Curs 2 3.3. Seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 3.5. Din care Curs 28 3.6. Seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

70 

Pregătire seminarii/ laborator, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat - 
Examinări - 
Alte activități 8 
3.7. Total ore de studiu individual 138 
3.8. Total ore pe semestru 180 
3.9. Număr de credite 6 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  
4.2. de competențe  

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfășurare a cursului  
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  

 
6. Competențe specifice acumulate 

 

Competențe 
profesionale 

• CUNOȘTINȚE: 
(C1) Cunoașterea specificului activității desfășurate de personalul din domeniul apărării, 
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 ordinii publice și siguranței naționale (din punct de vedere al riscurilor psihosociale 
asociate); 
(C2) Cunoașterea terminologiei de specialitate; 
(C3) Utilizarea adecvată a noțiunilor teoretice; 
(C4) Cunoașterea principalelor instrumente, metode și tehnici utilizate în asistența 
psihologică; 
(C5) Cunoașterea și înțelegerea cadrului normativ care reglementează furnizarea 
serviciilor de asistență psihologică în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și 
siguranței naționale. 

• ABILITĂȚI: 
(A1) Formarea abilităților de utilizare a metodelor, instrumentelor și tehnicilor de 
intervenție psihologică; 
(A2) Formarea deprinderilor privind proiectarea, planificarea și organizarea activităților 
specifice; 
(A3) Formarea deprinderilor privind întocmirea documentelor de evidență a activității 
profesionale. 

Competențe 
transversale 

Cercetare: Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză, aplicabilă în orice context 
profesional, bazată pe utilizarea unor metode științifice riguroase și a resurselor teoretice de 
informație (cărți, reviste de specialitate, internet etc.). 
Etice: Dezvoltarea spiritului etic, respectarea deontologiei profesionale. 
Interpersonale: Dezvoltarea abilităților de comunicare interumană, în relație cu profesia și 
particularitățile individuale ale persoanelor cu care interacționează în mediul profesional. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competențelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei • Familiarizarea cu specificul activității de asistență psihologică în 
domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale 

7.2. Obiectivele specifice • Însușirea cunoștințelor teoretice/formarea deprinderilor practice 
cu privire la: 
− Principiile care stau la baza activității de asistență 

psihologică; 
− Cadrul normativ și procedural privind organizarea și 

desfășurarea asistenței psihologice; 
− Proiectarea și desfășurarea programelor de profilaxie 

psihologică; 
− Modalități de intervenție psihologică primară și recuperatorie 

(metode și tehnici de intervenție psihologică individuală și de 
grup). 

 
8. Conținuturi 

 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
1. Noțiuni generale privind sănătatea și securitatea în muncă  

 
 
 

Prelegeri 

1 prelegere 
2. Stresul ocupațional în mediile de muncă înalt solicitante 2 prelegeri 
3. Consecințele dezechilibrului balanței profesie-familie 1 prelegere 
4. Psihopatologie ocupațională 2 prelegeri 
5. Organizarea activității de asistență psihologică în instituțiile din 

domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale 
2 prelegeri 

6. Profilaxie psihologică 1 prelegere 
7. Intervenția psihologică în situații de criză 2 prelegeri 
8. Tehnici de autocontrol și relaxare 1 prelegere 
9. Intervenția psihologică recuperatorie 2 prelegeri 
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Bibliografie 
A. Suport de curs principal 

• Suport curs în format electronic (pdf); 
• Prezentări teme curs (pptx). 

B. Material de aprofundare 
1. American Psychiatric Association. (2016). DSM-5 Manual de diagnostic şi clasificare statistică a 

tulburărilor mintale. Bucureşti: Editura Medicală Callisto. 
2. Andreescu, A. (coord.) (2006). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din 

domeniul ordinii şi siguranţei publice (vol. I-II). Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 

3. Albu, C. (coord.) (2007). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul 
ordinii și siguranței publice (vol. III). București: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor.. 

4. David, D. (2006). Psihologie clinică și psihoterapie. Fundamente. Iași: Editura Polirom. 
5. David, D. (2012). Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale (Ediția a II-a revăzută și 

adăugită). Iași: Editura Polirom. 
6. Holdevici, I. (2001). Ameliorarea performanţelor individuale prin tehnici de psihoterapie. Bucureşti: 

Editura Orizonturi. 
7. Khazan, I. (2020). Biofeedback si mindfulness in viata de zi cu zi. București: Editura Trei. 
8. McGonigal, K. (2016). Partea pozitivă a stresului. București: Editura Lifestyle Publishing. 
9. Organizația Mondială a Sănătății (2016). ICD-10 Clasificarea tulburărilor mentale și de 

comportament. Descrieri clinice și îndreptare diagnostice. București: Editura Trei. 
10. Schultz, I.H. (2011). Antrenamentul autogen. București: Editura Trei. 
11. Zlate, M. (2007). Tratat de psihologie organizațional-managerială (Vol. II). Bucureşti: Editura 

Polirom. 
C. Alte surse utile 

• Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, https://osha.europa.eu/ro/ 
• APA Databases & Electronic Resources, http://apa.org/pubs/databases/index.aspx 
• EBSCO, https://www.ebsco.com/ 

Seminar Metode de predare Observații 
1.   Identificarea riscurilor psihosociale la locul de muncă  

 

Dezbateri, prezentări de 
materiale documentare, 

studii de caz 

1 seminar 
2. Manifestări ale stresului la nivel individual/organizațional 2 seminarii 
3. Instrumente de evaluare a stresului 1 seminar 
4. Managementul stresului în incidente critice 1 seminar 
5. Psihopatologie ocupațională (psihodiagnostic și intervenție) 2 seminarii 
6. Programe de profilaxie psihologică 1 seminar 
7. Tehnici de autocontrol și relaxare 2 seminarii 
8. Proceduri și tehnici de terapie cognitiv-comportamentală 2 seminarii 
9. Sistemul de gestiune a datelor de specialitate utilizat în 

instituțiile din domeniul securității naționale 
2 seminarii 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cursul se bazează pe problematizarea unor situații concrete întâlnite în practica profesională și 
științifică din domeniul asistenței psihologice; 

• Cunoștințele acumulate și abilitățile formate sunt utile pentru exercitarea actului profesional în 
instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. 
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10. Evaluare 
 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoștințe teoretice însușite 
(cantitatea, corectitudinea, 
acuratețea) 

Test de cunoștințe 60% (6 puncte) 

10.5. Seminar/ 
Laborator 

Cunoștințe acumulate și 
abilități dobândite 

Prezentare portofoliu 40% (4 puncte) 

Standard minim de 
performanță 

• Cunoașterea în linii mari a specificului activității de asistență psihologică în 
instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; 

• Promovarea este condiționată de obținerea a min. 50% din punctajul alocat 
cursului (3p) şi seminarului (2p). 

 
 

Data completării 
01.12.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
Data avizării în 
departament 

  
Semnătura directorului de 

departament 
 


