Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S.04.A.036

Număr de
credite ECTS
3

Psihologie
Licență
Psihologia dependenței
Psihologie și psihopedagogie specială / Psihologie
Losîi Elena, conf.univ., dr.
Pîslari Stela, lector
lenadonica@yahoo.com / stelaguzun@mail.ru

Anul

Semestrul

II

IV

Total ore
90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Varietatea formelor de manifestare şi a mecanismelor ce stau la baza comportamentelor adictive este foarte mare. Este
important pentru un viitor psiholog să le cunoască în vederea profilaxiei manifestărilor dependente sau a combaterii lor, să
cunoască modalitățile şi metodele de lucru eficient cu persoanele adictive de diferite tipuri.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoașterea aspecte importante ale comportamentelor dependente, natura dependenţei, tipologia, sursele generatoare de
comportamente adictive.
Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de diagnosticare a diferitor tipuri de dependenţe şi a strategiilor de profilaxie şi combatere.

Însuşirea şi analiza mecanismelor dependenței.
Identificarea condiţiilor în care apar dificultăţile comportamentale şi elaborarea strategiilor de depăşire
Formarea abilităţilor de lucru cu persoanele dependente.
Finalităţi de studii
 Să cunoască şi definească reperele conceptuale de bază a cursului: dependenţă, obişnuinţă, comportament adictiv,
dependenţă fizică, dependenţă psihică, toleranţă, toleranţă încrucişată, sindrom de privaţiune, substanţe psihoactive, sevraj
etc. şi operarea adecvată a lor;
 Să cunoască tipologia şi a mijloacele adicţiei; să descrie tipurile şi formele de manifestare a comportamentelor adictive;
să interpreteze modelele şi teoriile utilizate în studiul comportamentelor adictive; să identifice şi interpreteze ştiinţific
mecanismele ce stau la baza comportamentelor adictive.
 Să stabilească relaţia dintre dependenţă şi obişnuinţă; să identifice mecanismele psihologice de apariţie şi consolidarea
dependenţei; să argumenteze necesitatea luării în consideraţie a factorilor psihologici în profilaxia şi corecţia
comportamentelor adictive; clasificarea dependenţelor; să utilizeze metodele de diagnosticare a comportamentelor
adictive; să utilizeze cunoştinţele teoretice în elaborarea sugestiilor privind profilaxia şi combaterea addicţiei.
 Să dobândească abilităţi de lucru cu persoanele dependente; să evalueze stadiul de dependenţă; să estimeze influenţa
factorilor psihologici în combaterea eficientă a dependenţei; să creeze şi să aplice programele de profilaxie şi combatere
eficientă a comportamentelor adictive.
Precondiții
Însuşirea acestui curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea disciplinelor introducere în psihologie, psihologia
personalităţii, psihologia dezvoltării, psihodiagnoza, psihoprofilaxia și psihocorecția.
Unități de curs
Tema 1. Dependenţa şi limitele ei
Tema 2. Tabagismul
Tema 3. Toxicomania
Tema 4. Consumul de băuturi alcoolice
Tema 5. Dependenţa de medicamente
Tema 6. Consumul de droguri
Tema 7. Abordarea familiei persoanei dependente de droguri – terapia

Tema 8. Dependenţa de muncă
Tema 9. Dependenţa de calculator
Tema 10. Dependenţa de internet
Tema 11. Dependenţa de jocuri
Tema 12. Dependenţa de televizor şi telefon mobil
Tema 13. Adicţiile alimentare
Tema 14. Caracteristica altor tipuri de dependenţe
Tema 15. Profilaxia și combaterea comportamentelor dependente
Strategii de predare și învățare
În cadrul cursului (prelegeri, seminare) sunt utilizate următoarele strategii: expunerea, exemplul demonstrativ, sinteza
cunoştinţelor, descoperire dirijată, clarificare conceptuală, dialogul euristic, rezolvarea de situaţii problematice, dezbaterea,
simulări, activităţi pe microgrupuri, grupuri de discuţii, proiecte de cercetare, brainstormingul.
Strategii de evaluare
Evaluarea studenților prevede verificarea temelor de acasă, comunicărilor, prezentărilor, aprecierea lucrărilor de
evaluare pe parcurs şi evaluarea portofoliilor de semestru.

Nota finală se constituie din următoarele componente:
60% – Evaluările curente compuse din lucrări scrise, răspunsuri orale, participări active la ore și evaluarea
lucrului individual
40% – Testul final
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