
FIŞA DISCIPLINEI 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 
1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA 
1.4 Domeniul de studii ASISTENTA SOCIALA 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ  
1.6 Programul de studii/Calificarea ASISTENTA SOCIALA  

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOPATOLOGIA COMPORTAMENTULUI SEXUAL 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Sorina Daniela Dumitrache 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 
Anul de studiu 
2019-2020 3 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei optional 

         

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 

din care: 3.2 curs 

2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp 38 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 0 

Examinări 3 

Alte activităţi  0 

3.7 Total ore studiu individual 83 

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 desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 



 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Rolul sexualităţii în contextul dezvoltării umane 

2. Dezvoltarea psihosexuală şi stadiile dezvoltării 

sexuale. Gen. Sex. Corp. Emoții. Sexualitate 

3. Disfuncțiile sexuale și fobiile sexuale 

4. Parafiliile - extremele comportamentului sexual 

uman. Istoric, descriere generală caracteristici, teorii 

explicative, studii de caz. 

5. Sadismul si Masochismul.  

6. Fenomenul BDSM – aspecte psihosociale. Hipoxifilia 

și alte comportamente sexuale de mare risc pentru 

viața individului 

7. Exhibitionismul. Voyeurismul. Frotteurismul 

8. Fetișismul si Fetișismul transvestic 

9. Zoofilia și alte comportamente sexuale atipice  

10. Pedofilia  

11. Abuzul sexual intrafamilial. Violul marital și incestul 

12. Dependența de pornografie, Implicații psiho-sociale. 

 
expuneri prin 
prezentări Power Point; 
focus pe discuţii și 
dezbateri; vizionarea și 
analiza de 
documentare de 
specialitate 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competente 

profesionale 

 Cunoașterea de către cursanți a conținuturilor știintifice de specialitate cu referire la 

dezvoltarea psihosexuală umană. 

 Cunoașterea conceptelor specifice domeniului patologiei comportamentului sexual. 

 Înțelegerea factorilor și mecanismelor ce stau la baza dezvoltării comportamentului sexual 

atipic/deviant. 

 Să identifice principalele aspecte ale dezvoltării normale şi patologice ale sexualitatăţii.  

 Capacitatea de a identifica și analiza în context social fenomenele de patologie a 

comportamentului sexual.  

 Capacitatea de a explica comportamentul sexual deviant/atipic în context social, a 

implicațiilor în viața individului și a grupului, colectivității umane. 

Competente 

transversale 
 Capacitatea de a opera concepte specifice domeniului sexualității. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea capacității de a opera concepte specifice domeniului 

psihopatologiei comportamentului sexual.  

 

7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea capacității de a explica comportamentul sexual deviant/atipic în 

context social, a implicațiilor în viața individului și a grupului, colectivității 

umane. 



 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Aprofundarea subiectelor tratate la curs cu focus pe 

discuţii și dezbateri, studii de caz. 

 

expuneri prin 

prezentări Power Point; 

focus pe discuţii și 

dezbateri; vizionarea și 

analiza de 

documentare de 

specialitate 

 

Bibliografie 

 Didelegan, C. (2012). Incursiune în psihopatologie și 
psihologie clinică. București: SPER 

 Dumitrache, S. D., Mitrofan, L. (2010). Parafiliile – 
extremele comportamentului sexual uman. București: 
SPER. 

 Dumitrache, S. D., Mitrofan, L. (2012). Compendiu de 
fobii. București: SPER. 

  

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs 
Examen Lucrare scrisă 50% 

10.5 
Seminar/laborator 

Referate, eseuri, proiecte 
etc. Prezentare la seminar 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 

 

Data completarii   Semnatura titular curs  Semnatura titularului de seminar 

                                                                Sorina Daniela Dumitrache                 Sorina Daniela Dumitrache 

 
 
 
 
 
 
 

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



ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 
b. Evaluare – mărire de notă 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
 

10.4 Curs Examen 
 

Lucrare scrisă 
 

50% 
 

 

 

 

10.5 Seminar/laborator 

 
Referate, eseuri, proiecte etc. Prezentare la seminar 50%  

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 

 Sorina Daniela Dumitrache                              
Sorina Daniela 

Dumitrache                              
 

 

 
c. Evaluare – restanţă 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
 

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50% 
 

 

 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. Prezentare la seminar 50%  

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 

 Sorina Daniela Dumitrache                              
Sorina Daniela 

Dumitrache                              
 

 


