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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul face parte din disciplinele fundamentale de la specialitatea Asistență Socială; este orientat spre
formarea competențelor profesionale de bază în urma studierii și cunoașterii specificului personalității persoanelor
cu tulburări comportamentale a potențialilor beneficiari asistențiali. Un viitor asistent social trebuie să cunoască
teoriile explicative a apariției comportamentului deviant pentru ca ulterior să poată contribui, prin acțiuni, metode și
tehnici specifice, la reintegrarea socială și familială a acestor persoane.
Cursul ”Psihologia și sociologia comportamentului deviant” este o disciplină distinctă a psihologiei și
sociologiei care studiază particularitățile comportamentului deviant, tipologiile de personalitate deviantă și modul în
care asistentul social, împreună cu echipa multidisciplinară, intervine pentru depășirea situațiilor problematice și de
criză generate de comportamentul și acțiunile acestor persoane. Obiectivele de bază ale cursului constau în
dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de analiză științific fundamentată a comportamentului deviant, formarea de
deprinderi de identificare a factorilor și circumstanțelor de personalitate care au condiționat actul antisocial dar și
propunerea unor modalități de intervenție profesionistă pentru recuperarea și reintegrarea socială a persoanelor cu
comportament deviant.
Cursul se prezintă ca o parte componentă a programului de pregătire a specialiștilor în asistența socială pentru
ulterioara activitate.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. să posede capacităţi de evaluare complexă psiho-sociologică și asistențială a beneficiarilor cu tulburări

comportamentale ,operaţionalizînd conceptele teoretice utilizate în psihologie și sociologie

2. Să ofere asistență specializată persoanelor cu tulburări de comportament, în dependență de cauzalitatea

acestora

3. să poată împărtăşi o atitudine empatică şi asertivă, atitudini pozitive faţă de valorile general umane,

multiculturale, etico-profesionale şi le va aplica în relaţiile cu ambianţa socială şi în cadrul profesiei.

4. să identifice infractorii și manifestările lor comportamentale în așa fel ca pe parcursul intervenției să reușească să
realizeze profilul psihologic a acestora
5. să realizeze și să pună în aplicare un proiect de reeducare a infractorilor utilizând sistemele terapeutice recomandate
6. să aplice toate măsurile de intervenție asistențială în vederea realizării activităților profilactice sau preventive care să
înlăture cauzele și condițiile care duc la adoptarea unor conduite delicvente în rândul minorilor
7. să utilizeze diverse abordări ce se practică în vederea vindecării comportamentelor compulsive, oferind consiliere
persoanelor cu diferite adicții aplicând tehnici comportamentale și interpersonale
8. să ofere consiliere jertfelor cultelor distructive ținând cont de particularitățile acestui tip de consiliere
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9. să propună și să aplice un model/training de modificare a comportamentului agresiv la copii, ținând cont de pașii
consecutivi și implicând în activitate părinții și pedagogii acestora.
10. să intervină ca profesionist în cadrul echipei multidisciplinare în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice
11. să aplice în munca asistențială managementul pacientului suicidar și să țină cont de regulile de consiliere a persoanelor
cu intenții suicidare
12. să aplice corect metodele și tehnicile de lucru cu persoanele cu devieri comportamentale legate de viața sexuală
13. să poată analiza tot spectrul de probleme legate de manifestările psihomorale şi psihocomportamentale ale

indivizilor cu comportament deviant, dar şi cele ce ţin de propriile acţiuni şi conduite în fiecare caz concret
să denote profesionalism la toate fazele intervenției cu fiecare caz în parte, ținînd cont de abordarea
individualizată în asistența socială dar și de prevederile Codului etic al profesiei de asistent social

Finalităţi de studii

1. să facă o caracteristică psihosocială generală a devianței
2. să contureze categoriile de teorii explicative ale comportamentului deviant cu toate specificitățile acestora
3. să identifice toate categoriile de devieri comportamentale, analizând factorii determinanți și modalitățile de
înlăturare a acestora
4. să categorisească tipurile de infractori
5. să prezinte sistemele terapeutice în lucrul cu infractorii, proiectând un demers de sprijin în vederea
restructurării personalității acestora
6. să analizeze delicvența juvenilă ca formă a devianței, precum și profilaxia comportamentului deviant în
rândul minorilor
7. să descrie comportamentul adictiv și tipologia adicțiilor, ca formă a comportamentului deviant, cu toate
particularitățile psihologice și sociologie ale indivizilor cu astfel de comportament
8. să facă o caracteristică a activității cultelor distructive, care duc la desocializarea persoanei și generează mari
modificări ai structurii personalității
9. să cunoască agresivitatea, cu toate formele sale de manifestare, atât ca caracteristică general umană, cât și ca
formă a devianței de comportament
10. să descrie violența domestică ca fenomen psiho-social și ca formă a devianței comportamentale
11. să identifice semnele comportamentale a persoanei cu intenții suicidare și să însușească managementul
pacientului suicidar
12. să descrie devierile în comportamentul sexual
13. să argumenteze raportul dintre patologiile psihice şi cele comportamentale.
14. să argumenteze rolul asistentului social în lucrul cu persoanele cu comportament deviant
Precondiții
1. Discipline anterior studiate: Teorii și metode în Asistența Socială, Introducere în asistența socială, Psihologia dezvoltării
2. Condiții prealabile:
- operaționalizarea cu termenii de specialitate din domeniul asistenței sociale:
beneficiar, tulburări comportamentale,
consiliere,echipă multidisciplinară, psihologie, sociologie, devianță,etc
Unități de curs

Tema 1. Caracteristica psihosocială a devianței.
Tema 2. Teoriile explicative biologice ale devianței.
Tema 3. Teoriile explicative sociale ale devianței.
Tema 4. Teoriile explicative psihologice ale devianței.
Tema 5. Factorii devianței comportamentale.
Tema 6. Comportamentul anti-social –comportamentului delincvent al copilului.
Tema 7. Metode şi tehnici de lucru folosite în asistenţa socială a delincvenţilor.
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Tema 8. Prevenirea delincvenţei.
Tema 9. Copiii străzii.
Tema 10. Caracteristica psihosocială a infractorilor.
Tema 11. Devianţa şcolară.

Strategii de predare și învăţare
1. Prelegere interactivă prin: expunere, explicare cu aplicarea de tehnologii informaţionale
2. Prelegere clasică
3. Brainstorming
4. Lucrul în grup
5. Analiza studiilor de caz
6. Simularea
Strategii de evaluare
Prin examen în scris, care se constituie din:
- Proba I de evaluare curentă: lucrare de control în baza materialului teoretic predat-învățat
- Proba II de evaluare curentă: Analiza activității individuale a studentului(portofolii, referate, comunicări)
Proba finală – examen scris
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