ANEXA 1
FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020 / 2021
Anul de studiu II / Semestrul II
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 studii/ Calificarea

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Drept şi Ştiinţe Sociale
Ştiinţe sociale
PSIHOLOGIE
Licenţă
Terapie ocupațională/ terapeut ocupațional

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Consiliere Familială – aplicaţii în terapia Cod: TO 210
ocupaţională
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. univ. dr. Dan Ioan Mihail
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. univ. dr. Dan Ioan Mihail
2.4 Anul de studiu
2 2.5 Semestrul
II
2.6. Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul
O
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care 3.2
2 din care 3.3 seminar/laborator
2
curs
3.4 Total ore din Planul de învăţământ
56 din care 3.5
28 din care 3.6 seminar/laborator
28
curs
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
27
Tutoriat
Examinări
2
Alte activităţi....
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore din planul de învăţământ
56
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate

•
•
•
•
•

Participare activă
Lectura bibliografiei recomandate
Documentare suplimentară
Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate
Participare activă

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

C3.1 Utilizarea conceptelor, teoriilor şi modelelor terapiei ocupaţionale în
comunicarea din cadrul screening-ului şi evaluării nevoilor ocupaţionale ale clientului
C3.2 Explicarea şi interpretarea teoriilor/ conceptelor/situaţiilor în contextul evaluării
performanţei ocupaţionale prin abordare top-down, utilizând cunoştinţe de bază din
domeniu, precum şi observaţii/ informaţii obţinute în mod propriu
C3.3 Aplicarea principiilor practicii bazate pe dovezi, analizei conflictelor şi autoanalizei
în rezolvarea unei probleme/situaţii apărute în contextul evaluării complexe persoanămediu-ocupaţie
C3.4 Utilizarea raţionamentului, evaluării sumative şi cuantificării performanţelor
ocupaţionale
pentru
a
aprecia
calitatea,
meritele
şi
limitele
proceselor/programelor/proiectelor având ca punct de plecare nivelul de satisfacţie al
clientului
C3.5 Realizarea demersurilor practice de analiză tranzacţională persoană - mediu ocupaţie pentru identificarea nevoilor de intervenţie prin terapie ocupaţională.
CT1 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi principiilor
specifice terapiei ocupaționale.
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere
ierahice la nivel intra-si interorganizational .
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor si
modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala înscopul inserţiei şi adaptării la
cerinţele
pieţei muncii.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
• Familiarizarea studenţilor cu principalele tehnici de evaluare şi intervenţie din
general al
psihologia cuplului şi a familiei
disciplinei
• Familiarizarea studenţilor cu metodele de consiliere şi terapie familială şi de cuplu
- Explicarea conceptelor specfice disciplinei
- Cunoaşterea principlalelor curente din psihologia familiei
- Cunoaşterea tehnicilor de evaluare familială
7.2 Obiectivele
- Înţelegerea importanţei acestui domeniu aplicativ la nivel social
specifice
- Formarea unor abilităţi de evaluare şi intervenţie
- Formarea unei atitudini pozitive privind abordarea sistemică a consilierii familiale
- Cultivarea interesului pentru terapia familială
8. Conţinuturi
Metode de predare
Observaţii
Curs
Noţiuni fundamentale despre structurile familiale
Prelegere,
2 ore
Conversaţie
Istoricul terapiei familiale
Prelegere,
2 ore
Conversaţie
Concepte de bază în terapia familială sistemică
Prelegere,
2 ore
Conversaţie
Etapele terapiei de familie
Prelegere,
2 ore
Exemplificări
Evaluarea familiei
Prelegere,
6 ore
Conversaţie
Comunicarea în familie
Prelegere,
2 ore
Exemplificări
Terapia familială structurală
Prelegere,
2 ore
Conversaţie
Implicaţii terapeutice ale abordării structurale
Prelegere,
Exemplificări
2 ore
Conversaţie
Formarea sistemului terapeutic
Prelegere,
2 ore
Exemplificări

Restructurarea familiei
Analiza longitudinală a familiei
Terapia sistemică de familie a lui Bowen
Implicaţii terapeutice ale abordării sistemice
Terapia strategică de familie

Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie
Prelegere,
Exemplificări
Conversaţie

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
Costaforu, X. (2003). Cercetarea monografică a familiei, Ed. Tritonic, Bucureşti.
Everett, C., Everett, S. (2008). Divorţul sănătos, Ed. Trei, Bucureşti.
Fradot, M., Chines, D. (2007). De ce el? De ce ea? Forţa vindecătoare a cuplului, Elena Francisc Publishing,
Bucureşti.
Popescu, R. (2004). Introducere în sociologia familiei. Familia româneasca în societatea contemporană, Ed.
Polirom, Iaşi.
Satir, V. (2008). Terapia familiei, Ed. Trei, Bucureşti.
Satir, V. (2010). Arta de a făuri oameni. Psihologia familiei, Ed. Trei, Bucureşti.
Zamoşteanu, A. (2008). Psihoterapie familială şi intervenţii sistemice, Ed. Eurobit, Timişoara.
Metode de predare
Observaţii
8.2 Seminar/laborator
Sistemul familial: Noţiuni generale
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
Concepte de bază în terapia familială sistemică
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
Genograma
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
Evaluarea familiei
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
Tehnici de intervenţie în cuplu şi familie
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
Sistemul familial cu probleme specifice (violenţă, divorţ, Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
deces, etc.)
Climatul familial, impactul dizabilităţii în familie
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
Situaţii de conflict în familiile care au copii cu Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
dizabilităţi
Sentimente intense în relaţiile fraterne şi variabilele care Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
pot influenţa aceste relaţii
Matricea problemelor în diagnosticul psihosocial al
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
realităţii
Scala HIF (How I feel?) pentru măsurarea emoţiilor la copii
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
Scala FACES III pentru masurarea adaptabilităţii şi Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
coeziunii în familie
Interpretarea schimbărilor apărute pe parcursul
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
dezvoltării
Explorarea moştenirilor fraterne
Prezentări, dezbateri, studii de caz
2 ore
BIBLIOGRAFIE
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sindrom Down.
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simptomelor depresive. Psihologie școlară
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile sunt în permanenţă actualizate cu cele mai noi cercetări din ţară şi străinătate în domeniul
metodologiei sociale. Se are în vedere şi o comunicare cu asociaţii profesionale (CNASR) sau sociologice
(ARS România şi SSR) pentru a primi propuneri de conţinut şi abordare.
Se utilizează articole din bazele de date INFOCERCETARE îndeosebi la seminar.
10. Evaluare
10.3 Pondere din
Tip de activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
nota finală
Volumul şi corectitudinea
Colocviu/examen oral
40
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a
Colocviu/examen oral
10
10.4 Curs
limbajului utilizat
Organizarea expunerii
Colocviu/examen oral
10
Originalitatea
Colocviu/examen oral
10
Susţinerea unui referat
Fişă de evaluare seminar
20
10.5 Seminar/laborator
Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar
10
10.6 Standard minim de performanţă
• 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.
Data completării
_______________
Data avizării în departament
_______________________

Semnătura titularului de curs
_________________________

Semnătura titularului seminar
_____________________

Semnătura director de departament
___________________________

