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Conţinutul succint al cursului: 

Principalele concepte teoretice ale dependenței. Dependență și adicție 

Factorii, cauzele și condițiile preliminare pentru dezvoltarea dependențelor la copii și adolescenți. Etapele formării 

comportamentului dependent la copii și adolescenți 

Efectul dependenței asupra personalității în formare.  

Principalele abordări pentru prevenirea comportamentului adictiv la copii și adolescenți 

Factorii, cauzele și condițiile preliminare pentru dezvoltarea dependențelor la adulți. Etapele formării comportamentului 

adictiv la adulți 

Alcoolism, dependență de droguri la adulți 

Principalele abordări ale prevenirii și tratamentului comportamentului adictiv la adulți 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va oferi o 

explicaţie conceptual-metodologică a problemelor personalităţii adictive, structurării psihicului, comportamentului, 

sănătăţii şi patologiilor care condiționează adicții; va determina modul de implicare a psihologului în asistența persoanei 

adictive; va reproduce particularităţile esenţiale ale diferitor metode de evaluare a adicțiilor; va aplica metodele de 

psihodiagnostic în conformitate cu principiile deontologice şi în limitele competenţelor psihologului judiciar; va poseda 

capacitatea de a rezista în condiții de extremă, de a influența favorabil comportamentul persoanelor adictive sau supuse 

riscului creării dependenței de alcool, narcomanie; va lua decizii în baza informațiilor disponibile, inclusiv oferite de alți 

specialiști din domeniu dreptului, medicinii, sănătății mentale etc.; va respecta cadrul de competențe și limitele profesiei 

de psiholog angajat în diverse domenii ale psihologiei juridice, realizând activități profesionale în conformitate cu 

acestea; va contribui permanent la avansarea profesională proprie în carieră, recurgând periodic la autoanaliză și 

autoevaluare, precum și la servicii profesionale de supervizare. 
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