FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Psihopedagogie Specială
Ştiinţele Educaţiei
Licenţă
Psihopedagogie Specială / Profesor psihopedagog
L060070020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Psihopedagogia tulburărilor emoţionale şi comportamentale
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. Dr. Adrian Roşan
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. Dr. Adrian Roşan
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS
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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: Vizite de documentare în instituţii de specialitate
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe


2
14
ore
30
30
24
4
2
4

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului



5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Cursul se desfăşoară sub forma unor prezentări tip
power point cu participarea activă a studenţilor.
Videoproiector
Seminarul se desfăşoară sub forma unor discuţii pe
marginea unor teme pregătite de către studenţi şi a
unor prezentări de studii de caz

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Evaluarea sistematică a copiilor cu diferite tulburări emoţionale şi
comportamentale
 Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor psihopedagogice ale
copiilor cu tulburări emoţionale şi comportamentale, dar şi a
comportamentului acestora în diferite situaţii de învăţare şi de viaţă
 Elaborarea unui curriculum adaptat nivelului de dezvoltare , de vârstă,
etnic şi cultural, precum şi potenialului de învăţare al elevului cu
tulburări emoţionale şi comportamentale

Competenţe
transversale



Planificarea şi implementarea activităţilor din cadrul echipei multidisciplinare pe baza criteriilor relevante conferite de rolul
psihopedagogului în echipa multi – disciplinară

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general
al disciplinei
7.2 Obiectivele
specifice



Familiarizarea studenţilor cu problematica ridicată de
existenţa fenomenului tulburărilor emoţionale şi
comportamentale în rândul copiilor şi adolescenţilor
 Trecerea în revistă a principalelor consecinţe ale
existenţei tulburărilor emoţionale şi comportamentale;
 Descrierea unor sindroame şi a unor boli în care sunt
prezente tulburări emoţionale şi comportamentale;
 Prezentarea unor studii de caz realizate în instituţii
speciale

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiuni introductive, definirea conceptelor
de devianţă, tulburare comportamentală,

Metode de predare
Prezentare power
point

Observaţii

emoţională, de conduită
Modele conceptuale ale tulburărilor
emoţionale şi comportamentale. Teoria
psihodinamică; Teoria biofizică; Teoria
comportamentală; Teoria ecologică
Etiologia tulburărilor emoţionale şi
comportamentale. Diagnosticarea acestora

Prezentare power
point

Prezentare power
point

Ticurile. Definiţie, diagnostic diferenţial,
etiologie, clasificare. Sindromul Gilles de
la Tourette
Noţiuni legate de somn. Aspecte
introductive. Activităţi psihice din timpul
somnului.
Psihopatologia
comportamentului de adormire.

Prezentare power
point

Tulburările de somn în copilărie.
Comportamentele patologice din timpul
somnului. Terapia tulburărilor de somn
Enurezisul.
Dezvoltarea
controlului
sfincterian, examinarea clinică.
Sindromul enuretic propriu-zis. Alte forme
clinice de enurezis. Terapia enurezisului

Prezentare power
point

Fobia şcolară. Delimitări terminologice.
Simptomatologia şi etiologia fobiei şcolare.
Schema terapeutică a fobiei şcolare
Autismul infantil. Descrierea clinică a
autismului.

Prezentare power
point

Repere psihogenetice în autism. Abordarea
terapeutică a autismuli infantil
Toxicomaniile.
Natura
şi
efectele
drogurilor. Spaţiul şi timpul în drogare.
Efectele psihologice şi fiziologice ale
consumului de droguri. Psihoterapia
folosită în diferite cazuri de adicţie
Agresivitatea. Factori predispozanţi ai
comportamentului agresiv
Delincvenţa juvenilă. Cauze şi condiţii de
nivel societal, cauze de nivel psihosocial,
factori extrafamiliali, cauze de nivel
psihoindividual
Conduitele suicidare la copii şi adolescenţi.
Interpretarea psihologică şi psihiatrică a
conduitei suicidare. Terapia folosită în

Prezentare power
point

Prezentare power
point
Prezentare caz

Prezentare power
point
Prezentare caz
Prezentare power
point
Prezentare power
point
Discutia
demonstratia
Prezentare power
point

Prezentare power
point

cazul conduitelor suicidare
Tehnici de intervenţie individuală în cazul Prezentare caz
tulburărilor
emoţionale
şi
comportamentale. Tehnici de intervenţie în
grup în cazul tulburărilor emoţionale şi
comportamentale
Bibliografie
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Metode de predare Observaţii
Dezbateri pe tema
dată
Dezbateri pe tema
dată
Dezbateri pe tema
dată
Exemplificare
Schema terapeutică de intervenţie în cazul Dezbateri pe tema
ticurilor.
dată
Analiza de caz
Electrofiziologia somnului. Dezvoltarea Dezbateri pe tema
psihogenetică a diferitelor aspecte legate de dată
somn.
Tulburările de somn ale adolescenţei
Dezbateri pe tema
dată
Personalitatea copilului enuretic. Somnul
Dezbateri pe tema
în enurezis
dată
Prezentare caz
Etiologia şi diagnosticul diferenţial în Dezbateri pe tema
autism.
dată
Realizarea unui proiect de intervenţie Reaction paper
pentru un caz de autism
Depistarea precoce a folosirii nocive a Dezbateri pe tema
produselor
psihoactive.
Alcoolismul. dată
Alcoolismul cronic şi tulburările cognitive Analiza de caz
Studiul riscului suicidar în cadrul bolilor Dezbateri pe tema
psihice. Prezentarea unor cazuri din dată
literatura de specialitate
Bibliografie
Bauer, A. M., Shea, T. M. (1999) Lerners with Emotional and Behavior Disorders,
Prentice Hall, New Jersey.
Kaplan, H. I., Sadock, B.J. (1989) Comprehensive Textbook of Psychiatry, vol. 2, fifth
edition, Williams & Wilkins, Baltimore.
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Reynaud, M. (2005) Addictions et psychiatrie, Masson, Paris.
8.2 Seminar / laborator
Criterii de clasificare a devianţei; categorii
de devianţi şi forme de devianţă
Prezumţiile perspectivei integrate a
tulburărilor emoţionale şi comportamentale
Metodele de evaluare a copiilor şi tinerilor
cu tulburări emoţionale şi comportamentale

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului


Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog
cu drept de liberă practică (www.copsi.ro) şi a Procedurilor de atestare în
conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare
Obţinerea punctajului
necesar în cadrul
examinării
Participarea activă în
cadrul cursului

10.2 metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
80%

10.5 Seminar/laborator Prezentarea unor
teme propuse în
cadrul seminarului

20%

10.6 Standard minim de performanţă
 Realizarea unui studiu de caz al unui copil cu tulburari emotionale si
comportamentale
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului
de seminar

..........................

Data avizării în departament

...............................

...................................

Semnătura directorului de
departament

...........................................

...........................................

