
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 Clinică şi Psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Tehnici psihologie pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea 

potenţialului uman 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Științe cognitive clinice  

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Silviu Matu 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect. univ. dr. Silviu Matu 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

scris 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

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:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 15 

Examinări  15 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 150 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul 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 

 Se va desfășura modular 

5.2  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
 Se va desfășura modular 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

om
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
on

al
e  Cunoașterea proceselor cognitive cu suport empiric specifice principalelor tulburări 

psihologice 

 Familiarizarea cu paradigmele psihopatologiei experimentale și cercetările recente cu 
relevanță pentru mecanismele etiopatogenetice și tratamentul tulburărilor psihologice 

 Analiza multicomponențială a validității cercetărilor din științele cognitive clinice  

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Gândire critică 

 Analiza critică a literaturii de specialitate 

 Cunoașterea și utilizarea surselor relevante de informație în domeniu 

 Redactarea unui raport științific 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Paradigme în psihologie cognitivă: paradigma clasic 
simbolică 

Explicaţie, 
exemplificare, discuţii 

 

2. Paradigme în psihologie cognitivă: paradigma clasic 
conexionistă 

Explicaţie, 
exemplificare, discuţii 

 

3. Modelarea în științele cognitive Explicaţie, modelare, 
exemplificare, discuţii, 

 

4. Modele cognitive în tulburările mentale Explicaţie, modelare, 
exemplificare, discuţii, 
practică 

 

5. Modelul cognitiv generic / modelul terapiei 
cognitive al tulburărilor mentale 

Explicaţie, modelare, 
discuţii, exemplificare, 
practică 

 

6. Modele cognitive alternative ale tulbuărilor 
mentale: modelul Acceptance and Commitment 
Therapy / ACT 

Explicaţie, modelare, 
discuţii, exemplificare,  

 

7. Bias-uri cognitive în tulburările mentale: bias-uri 
atenționale 

Explicaţie, modelare, 
discuţii, exemplificare 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cunoașterea principalelor teorii, metode și cercetări ale științelor 
cognitive clinice 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Cunoașterea proceselor cognitive cu suport empiric specifice 
principalelor tulburări psihologice 

 Cunoașterea principalelor paradigme teoretice sau experimentale cu 
relevanță pentru psihopatologie și tratamente psihologie 

 Analiza validității cercetărilor empirice din științele cognitive clinice 
 

 Realizarea unei sinteze critice a unei linii de cercetare din științele 
cognitive clinice  



8. Bias-uri cognitive în tulburările mentale: bias-uri de 
memorie 

Explicaţie, modelare, 
exemplificare, discuții, 
practică 

 

9. Bias-uri cognitive în tulburările mentale: bias-uri de 
interpretare 

Explicaţie, modelare, 
exemplificare, discuții 

 

10. Reglarea emoțională: modele teoretice și 
paradigme experimentale 

Explicaţie, modelare, 
exemplificare, discuții, 
practică 

 

11. Reglarea emoțională: implicații pentru 
psihopatologie 

Explicaţie, modelare, 
exemplificare, discuții 

 

12. Utilizarea tehnologiei în psihologia cognitivă: 
aplicații în schizofrenie 

Explicaţie, modelare, 
exemplificare, discuții 

 

13. Liberul arbitru Explicaţie, modelare, 
exemplificare, discuții 

 

14. Conștiința Explicaţie, modelare, 
exemplificare, discuții 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 



1. Scheme cognitive dezadaptative în depresie 
Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Relația dintre traume din copilărie și sănătatea mentala 
ca adult 

Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Relația dintre traumele din copilărie și schemele 
cognitive 

Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Relația dintre scheme cognitive dezadaptative și 
gânduri automate 

Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Relația dintre bias-uri-le cognitive si gânduri automate 
/ iraționale 

Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Modele clasic simbolice / neuromimetice ale 
psihopatologiei 

Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Efectele expunerii / experimentelor comportamentale 
asupra cognițiilor disfuncționale 

Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Efectele psihoterapiilor psihodinamice asupra 
cognițiilor disfuncționale 

Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Modele neurobiologice ale maniei 
Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Efectele mindfulness asupra emoțiilor pozitive 
Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Rolul emoțiilor pozitive în depresie 
Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Rolul reglării emoționale ca mecanism al intervențiilor 
psihologice 

Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Modificarea distorsiunilor cognitive în schizofrenie 
Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Reglarea emoțională in tulburarea bipolară 
Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 

 

Relația dintre acceptare / mindfulness și cogniții 
disfuncționale 

Lucru în grup, discuții, 
analize de caz, 
dezbatere 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținuturile acestei discipline corespund atât cerințelor comunității academice cât și comunității 
profesionale (Colegiul Psihologilor din România), în ceea ce privește dezvoltarea și practicarea abilităților și 
competențelor de psihologie clinică și consiliere psihologică. Disciplina este focalizată pe cunoașterea, 
înțelegerea și analiza critică a conceptelor teoretice, studiilor experimentale și aplicațiilor terapeutice, cu 
impact direct asupra practicii clinice și exercitării activității profesionale de către cursanți. 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Cunoștințe declarative și 

procedurale 
Examen scris 60% 

10.5 Seminar/laborator Proiect de grup: Analiza 
critică multicomponențială 
a validității unei teorii, 
model de evaluare sau 
intervenție derivată din 
cercetările de 
psihopatologie 
experimentală 

Proiect semestrial de grup 
prezentat la seminar 

30% (proiect) 
10% (prezentare 
proiect) 

10.6 Standard minim de performanță 
Standardul minim de performanță constă în obținerea a jumătate din punctaj atât pentru evaluarea prin 
examen scris, cât și la evaluarea proiectului. 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

30.09.2018             Lect. univ. dr. Silviu Matu  Lect. univ. dr. Silviu Matu 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

1.10.2018       Prof. univ. dr. Anca Dobrean 


