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1. Informații de identificare a cursului 

Facultatea:  de Științe ale Educației, Psihologie și Arte 

Catedra de psihologie  

Domeniul general de studii: 031 Ştiinţe sociale și comportamentale  

Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: Master de profesionalizare 

Denumirea specialității / programului de master: Consiliere psihologică în instituţii şi 

organizaţii  

Administrarea unității de curs Consilierea psihologică a persoanelor cu adicții  

(denumirea unităţii de curs) 

Codul unității 

de curs / 

modulului 

Credite 

ECTS 

T
o
ta

l 
o
re

 

Repartizarea 

Orelor 

Forma de 

evaluare  

Limba de 

predare 
cu

rs
 

se
m

in
ar

ii
 

la
b
o
ra

to
r 

st
u
d
iu

 

in
d
iv

id
u
al

 

S.03.O.120 5 150 10 10 20 110 ex rom 

Anul de studii și semestrul în care se studiază: anul II, semestrul 3 

Statutul: disciplină obligatorie 

2. Integrarea cursului în programul de studii 

Este un curs universitar care vine sa specializeze, şa întregească  pregătirea profesională a 

viitorilor  specialişti în consiliere psihologică  prin completarea ariei de competențe cu unele noi 

referitoare la consilierea psihologica a  comportamentului adictiv.   

3. Competențe prealabile 

Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competenţe de diagnosticare a 

particularităților individual- tipologice a clientului, competențe de consiliere individială si in/de 

grup, competențe de consiliere personală, precum și competențe de aplicare a tehnicilor de 

optimizare a  stării de bine  (ex. creşterea stimei de sine, dezvoltarea afectivităţii pozitive, a 

gândirii pozitive, controlul stresului)    

4. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

CP1. Utilizarea în consultanță a unui cadru conceptual solid bazat pe cercetare, cunoașterea și 

respectarea standardelor profesionale și etice. 

CP3. Evaluarea aspectelor funcționale și disfuncționale ale grupurilor, dezvoltarea echipelor în 

organizații. 



 4 

CP4. Intervenții la nivel de grup pentru dezvoltarea competențelor angajaților (training; 

managementul conflictelor din cadrul grupului); dezvoltarea relațiilor interpersonale sănătoase și 

reducere a riscurilor psihosociale (agresivitatea interpersonală etc.). 

CP5.  Diagnoză organizațională: evaluări ale atitudinilor, gradului de satisfacție, managementul 

stresorilor de la nivel sistemic.  

CP6. Evaluarea performanțelor: abordări legate de schimbare organizațională interpretarea 

diferențelor interculturale din organizații. 

CT1. Asistența psihologică calificată prin interpretarea originală a abordărilor teoretice și 

aplicative din domeniul psihologiei. 

CT2. Realizarea conexiunilor funcţionale între reperele teoretice ale psihologiei cu domeniile 

înrudite în scopul soluţionării obiectivelor profesionale.  

CT3. Adaptarea mesajului / comunicării la diverse contexte profesionale, ţinînd cont de 

particularităţile subiecţilor implicaţi. Luarea deciziilor şi monitorizarea activităţii în echipă. 

5. Finalităţile cursului 

La finalul  studierii disciplinei studentul va fi capabil să: 

- Identifice și să aplice în cadrul consilierii persoanelor cu adicții un cadru conceptual solid 

- Să respecte standardele profesionale și etice în procesul consilierii comportamentului 

adictiv. 

- Să reduca riscurile psihosociale prin elaborarea programelor de psihoprofilaxie a 

comportamentelor adictive. 

- Să evalueze riscurile apariției comportamentelor adictive in organizatie. 

- Să elaboreze programe de consiliere psihologică a diferitor tipuri de adicții  

- Sa evalueze performanțele post consiliere psihologică a comportamentului adictiv 

- Să aplice programe de consiliere psihologica a comportamentului adictiv, realizând 

conexiuni intre reperele teoretice cu privire la adictii si obiectivele propuse. 

Să aplice principiul individualizării în consiliere psihologică a persoanelor cu adicții 

6. Conţinuturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

d/r 

Unitatile tematice ale cursului                      Nr. de ore 10/10/20 
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Frecventa la zi 

prelegeri seminare laborator 

1 Tema plan(puncte reper, aplicatii practice p/u 

seminare) 

Aud 

 

SI Aud 

 

SI 

 

Aud 

 

SI 

1  Cunoaşterea aspectelor generale ale problematicii 

adictiei si a formarii comportamentului adictiv     

1.1. Notiuni generale cu privire la adictii si 

comportamentul adictiv 

1.2. Factorii de risc in aparitia adictiei si a 

comportamentului adictiv 

Aplicatii practice: De elaborat  o lista de factori ai 

aparitiei  adictiei si a comportamentului adictiv( sociali 

si personali) 

2 6 2 6   

2 Metode de investigaţie  a adictiilor 

2.1. Anamneza si importanta ei in stabilirea formei de 

dependenta 

2.2. Locul si rolul testelor in stabilirea formei de 

dependenta 

2.3. Principiile de organizare şi specificul de aplicare a 

metodelor de investigaţie  în stabilirea formei de 

dependenta 

Aplicatii practice: De prezentat portofoliu cu materiale 

predestinate pentru stabilirea formei de dependenta 

2 4 2 6   

3 Tipuri de adictii 

3.1. Dependenta de alcool 

- Evolutia dependentei de alcool 

- Fazele alcoolismului 

-Tulburari psihice si de personalitate in dependenta de 

alcool( efecte fizice, psihologice si sociale) 

3.2. Dependenta de drog 

- Evolutia dependentei de drog 

- Efectele  fizice, psihologice si sociale 

3.3. Dependenta de internet 

- Cercetari privind utilizarea internetului       

- Abordare psihanalitica aspatiului virtual 

- Abordare psihologica a spatiului virtual 

- Utilizarea normala si patologica a internetului 

- Simptome ale utilizarii excesive a internetului 

3.4. Dependenta de jocuri de noroc 

- Simptomele dependentei de  jocuri de noroc 

- Efecte fizice, pshologice si sociale ale  dependentei 

de  jocuri de noroc 

Aplicatii practice: De elaborat PPT cu tematica 

tipurilor de adictie. 

6 6 6 6   

4 Consilierea psihologica a dependentei de alcool 

4.1. Abordari ale consilierii psihologice: 

-medicamentos 

- psihoterapeutic 

- socioterapeutic 

2 4 2 4 6 8 
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4.2. Programe terapeutice: 

- Analiza functionala a comportamentului. 

- Training de relaxare 

- Tehnica autocontrolului sau a refuzului 

- Trainingul increderii in sine 

- Restructurarea cognitiva 

- Recomandari pentru organizarea  rationala a timpului 

liber. 

- Autoorganizarea 

- Masuri individuale. 

4.3. Consiliere psihologica a adictiei de alcool dupa 

Hopson 

Aplicatii practice: De elaborat un program de consiliere 

psihologica a dependentei de alcool 
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Consilierea psihologica a drogdependentei 

5.1. Program de interventie cu caracter  psihoterapeutic 

si socioterapeutic (Buhringer si De Jong 1980). 

- Comportament legat de utilizarea drogurilor 

- Comportamentul in timpul liber 

- Comportament legat de munca 

- Comportamentul social 

- Autoorganizarea 

-  Comportament legat de solutionarea problemelor si 

luarea deciziilor  

 

Aplicatii practice: De elaborat un program de 

consiliere psihologica a dependentei de drog 

3 6 3 6 4 8 

6. Consilierea psihologica a depnedentei de 

internet 

6.1. Model de consiliere a dependentei de 

internet 

- Recunoasterea existentei altor probleme 

care ar putea sustine dependenta de 

Internet. 

- Sporirea abilitatilor de a face fata unei 

situatii. 

- Consolidarea retelei  de sprijin 

- Evidenta timpului petrecut.  

- Stabilirea obiectivelor clare pentru 

utilizarea Internetului.  

- Inlocuireaactivitatilor online cu altele. 

- Recompensele 

6.2. Strategii pentru  utilizarea sănătoasa a 

Internet-ului 

 
Aplicatii practice: De elaborat un program de                  

consiliere psihologica a dependentei de internet  
 

4 6 4 6 6 8 
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7. Strategii didactice 

Expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată, 

clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, jocul de rol, scenarii de 

consiliere psihologica; evaluare prin prezentări orale şi în format electronic, programe de 

consiliere psihologica si psihoprofilaxie a comportamentului adictiv. 

8. Activităţi de studiu individual 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului  

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10  8. Pregătire prezentări PP  5 

2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10  10. Consultaţii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5  11. Documentare pe teren 0 

5. 

 

Activitate specifică de pregătire (ore) 

Elaborarea programelor de consiliere 

psihologica 

40   12. Documentare pe 

INTERNET 

6 

6. Realizare teme, traduceri  5  13 . Alte activităţi  

7. Pregătire lucrări de control 5  14.  - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 110   

  

9. Evaluare:(forma,formula,exigente regulament,chestionar pentru proba evaluare finala, 

tematica tezelor de an ) 

7 Consilierea psihologica a dependentei de 

jo    jouri de noroc 

7.1Strategii de consiliere a dependentei de 

jo    jouri de noroc 

- Aprecierea riscul suicidar  

-  Constientizarea  de catre client a 

comportamentului distructiv  

- Stimularea antrenarii controlului emotiilor 

-  Lucrul cu mecanismele de rezistenta  

- Elaborea strategiilor de viitor dupa primul 

succes 

- Antrenarea calitatilor volitive  ale 

clientului 

Aplicatii practice: De elaborat un program de                

sili   consiliere psihologica a dependentei de jocuri 

de noroc 

2 6 2 6 4 8 
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Forma de evaluare: examen oral- prezentarea secventelor din programele de consiliere 

psihologica a adictiilor., formula : media evaluarii curente/0,6+ nota ex /0,4=nota finala  
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