
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii II 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Masterat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Paradigme de cercetare ale dezvoltării cognitive şi socio-emoţionale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Cercet. dr. Georgiana Susa-Erdogan 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Cercet. dr. Georgiana Susa-Erdogan 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Proiect 

individual 

practic 

pentru 

evaluarea 

finală, 

evaluare 

pe 

parcurs. 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţională 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 2 

3.7 Total ore studiu individual 70 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Înscrierea la acest curs este condiţionată de parcurgerea următoarelor 

discipline: Metode avansate de cercetare, Dezvoltarea copilului: 



caracteristici şi mecanisme, Psihologia Dezvoltării (Adolescent şi 

Adult), Psihologia Dezvoltării (Copil), Psihologie Cognitivă 

4.2 de competenţe  Abilităţi de elaborare a unui proiect de cercetare propriu 

 Cunoaşterea principalelor paradigme ale dezvoltării copilului şi 

adolescentului 

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Calculator conectat la Internet 

 Imprimantă 

 Acces la resurse bibliografice (ex. abonament la Biblioteca Centrală 

“Lucian Blaga”) 

 Acces la echipamente de fotocopiere 

 Loc de desfăşurare: Institutul de Psihologie, str. Republicii nr. 37 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Calculator conectat la Internet (pentru a putea accesa bazele de date 

şi resursele electronice suplimentare) 

 Imprimantă 

 Acces la echipamente de fotocopiere 

 Loc de desfăşurare: Institutul de Psihologie, str. Republicii nr. 37 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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CUNOŞTINŢE 

 Aplicarea unor cunoştinţe de metodologie avansată a cercetării la probleme specifice 

subdomeniilor dezvoltării (cognitive sau socioemoţionale) (C1.3.) 

 

 Identificarea şi descrierea strategiilor de comunicare a rezultatelor cercetării în funcţie de 

specificul acesteia şi de publicul ţintă (C6.1) 

 

ABILITĂŢI 

 Analiza critică a design-urilor prezentate în literatura de specialitate pe subiecte 

particulare din domeniile dezvoltării cognitive sau socioemoţionale  (C1.4) 

 

 Solicitarea şi analiza critică a feedback-ului primit de la beneficiar/publicul ţintă cu 

privire la calitatea şi claritatea comunicării (C 6.4) 

 

 Utilizarea flexibilă a modalităţilor de comunicare a rezultatelor, respectând normele etice 

ale profesiei de psiholog (6.5) 
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 Înţelegerea specificului demersurilor de cercetare tranversale, longitudinale şi mixte  

 

 Proiectarea unor cercetări proprii pe o problemă specifică unui subdomeniu al dezvoltării 

cognitive sau socioemoţionale 

 

 Analiza critică a limitelor asumate de către orice demers de cercetare 

 

 Promovarea  sensibilităţii faţă de aspectele etice implicate în cercetarea cu participanţi  

umani 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Aspecte introductive cu privire la cercetarea 

asupra dezvoltării cognitive şi socio-emoţionale 

 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Predare dirijată 

Întrebări deschise 

 

 

 Design-uri/ planuri de investigaţie în cercetarea 

psihologică: principii de bază 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Descoperire dirijată 

Parcurgerea capitolului: 

A Primer of Scientific 

Research în Nadelman, L., 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cunoaşterea avansată a metodelor de cercetare specifice studiului 

dezvoltării umane 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea detaliată a specificului design-urilor de cercetare şi a 

metodologiei de analiză a datelor, utilizate studiul dezvoltării 

cognitive şi socioemoţionale 

 Explicarea relevanţei paradigmelor fundamentale utilizate în 

cercetare în funcţie de grupul de vârstă investigat 

 Înţelegerea şi argumentarea relevanţei principiilor de etică a 

cercetării pentru studiul dezvoltării umane 



Dezbatere (ed.), (2004). Research 

Manual in Child 

Development, Lawrence 

Erlbaum Associates, 

Publishers, Mahwah, New 

Jersey, London 

Cerinţe fundamentale în proiectarea şi derularea 

studiilor ştiinţifice 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Întrebări deschise 

 

 Tipuri de design-uri în cercetarea legată de 

dezvoltare: design-uri longitudinale 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Întrebări deschise 

Descoperire dirijată 

Parcurgerea capitolului: 

Cross-Sectional and 

Longitudinal Designs în 

Hopkins, B., (ed.), (2005). 

The Cambridge 

Encyclopedia of Child 

Development, Cambridge 

University Press 

 Tipuri de design-uri în cercetarea legată de 

dezvoltare: design-uri transversale 

 

Prelegere interactivă 

Sinteza cunoştinţelor 

Descoperire dirijată 

Demonstraţie 

Parcurgerea capitolului: 

Cross-Sectional and 

Longitudinal Designs în 

Hopkins, B., (ed.), (2005). 

The Cambridge 

Encyclopedia of Child 

Development, Cambridge 

University Press 

 Tipuri de design-uri în cercetarea legată de 

dezvoltare: design-uri mixte 

Prelegere interactivă 

Descoperire dirijată 

Întrebări deschise 

Sinteza cunoştinţelor 

Parcurgerea capitolului: 

Issues in the Use of 

Longitudinal and Cross-

Sectional Designs în Teti, 

D., M., (ed.), (2005). 

Handbook of Research 

Methods in Developmental 

Science, Blackwell 

Publishing Ltd. 

Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării socio-emoţionale: nou-născut şi 

antepreşcolar 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Descoperire dirijată 

Muncă în echipă 

Geangu, E., Benga, O., 

Stahl, D., Striano, T. 

(2010). Contagious crying 

beyond the first days of 

life. Infant Behaviour and 

Development, 3, 279-288. 

 Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării socio-emoţionale: preşcolar şi şcolar 

mic 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Descoperire dirijată 

Dezbatere 

Pérez-Edgar, K., & 

Hastings, P. D. (in press). 

Emotion development 

from an experimental and 

individual differences 

lens. In JT Wixted 

(Ed.), The Stevens’ 

Handbook of 

Experimental Psychology 

and Cognitive 

Neuroscience, Vol 4, 

Fourth Edition, 289-321. 

Wiley.  



 Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării socio-emoţionale: adolescent 

Prelegere interactivă 

Predare dirijată 

Întrebări deschise 

Exemplul 

Halle T.G., Darling-

Churchill K. E. (2016). 

Review of measures of 

social and emotional 

development, Journal of 

Applied Developmental 

Psychology, 8-18. 

 Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării cognitive: nou-născut şi antepreşcolar 

Prelegere interactivă 

Descoperire dirijată 

Dezbatere 

Exemplul 

Conejero, A. Rueda M.R. 

(2017). EarlyDevelopment 

of Executive Attention, 

Journal of Child & 

Adolescent Behavior, 1-

10. 

Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării cognitive: preşcolar şi şcolar mic 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Studiu de caz 

Întrebări deschise 

Ionescu T. (2012). 

Exploring the nature of 

cognitive flexibility, New 

Ideas in Psychology 30 

(2), 190-200. 

Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării cognitive: adolescent 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Întrebări deschise 

Descoperire dirijată 

Crone E.A., Steinbeis N. 

(2017). Neural 

Perspectives on Cognitive 

Control Development 

during Childhood and 

Adolescence, Tredns in 

Cognitive Sciences, 205-

215. 

 

 Etica cercetării în domeniul dezvoltării umane Întrebări deschise 

Descoperire dirijată 

Dezbatere 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare  

Aspecte introductive cu privire la cercetarea 

asupra dezvoltării cognitive şi socio-emoţionale – 

aplicaţii recapitulative 

Munca îndividuală 

Dezbatere 

Întrebări deschise 

 

 Principii fundamentale în construirea planurilor 

de cercetare – aplicaţii 

Descoperirea dirijată 

Munca îndividuală 

Demonstraţie 

 

 Planificarea şi gestiunea procesului de cercetare Sinteza cunoştinţelor 

Dezbatere 

Studiu de caz 

 

 Analiza aplicativă a particularităţilor cercetării 

asupra proceselor de dezvoltare 

Descoperire dirijată 

Munca în echipă 

Demonstraţie 

Întrebări deschise 

 

 Design-uri longitudinale de cercetare - aplicaţii Descoperirea dirijată 

Muncă individuală 

Întrebări deschise 

Dezbatere 
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 Design-uri transversale şi mixte de cercetare – 

aplicaţii 

Descoperirea dirijată 

Demonstraţie 

Dezbatere 

Studiu de caz 

 

 Metode de analiză a datelor specifice diferitelor 

tipuri de design-uri în cercetarea asupra 

dezvoltării umane 

Descoperirea dirijată 

Simularea 

Întrebări deschise 

Muncă individuală 

Discutarea capitolului 

Latent Growth Curve 

Analysis Using Structural 

Equation Modeling 

Techniques în Teti, D., 

M., (ed.), (2005). 
Handbook of Research 

Methods in Developmental 

Science, Blackwell 

Publishing Ltd. 

 Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării socio-emoţionale: nou-născut şi 

antepreşcolar - aplicaţii 

Descoperirea dirijată 

Muncă individuală 

Întrebări deschise 

Dezbatere 

 

 Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării socio-emoţionale: preşcolar şi şcolar 

mic - aplicaţii 

Munca în echipă 

Demonstraţie 

Întrebări deschise 

Analiza comparativă 

detaliată a paradigmelor 

consacrate pentru fiecare 

etapă majoră de 

dezvoltare. 

 Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării socio-emoţionale: adolescent – aplicaţii 

Simulare 

Muncă îndividuală 

Dezbatere 

 

Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării cognitive: nou-născut şi antepreşcolar - 

aplicaţii 

Descoperire dirijată 

Întrebări deschise 

Munca în echipă 

Învăţare prin sinergie 

 

 Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării cognitive: preşcolar şi şcolar mic - 

aplicaţii 

Munca în echipă 

Demonstraţie 

Studiu de caz 

Întrebări deschise 

 

Paradigme consacrate în cercetarea asupra 

dezvoltării cognitive: adolescent - aplicaţii 

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

Munca în echipă 

Simulare 

Analiza comparativă 

detaliată a paradigmelor 

consacrate pentru fiecare 

etapă majoră de vârstă 



Etica cercetării în domeniul dezvoltării umane - 

aplicaţii 

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

Demonstraţie 

Studiu de caz 

Discutarea capotolului 

Children as Subjects în 

Nadelman, L., (ed.), 

(2004). Research Manual 

in Child Development, 

Lawrence Erlbaum 

Associates, Publishers, 

Mahwah, New Jersey, 

London 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Masteranzii vor dobândi atât cunoştințe de ordin teoretic vizând specificul cercetării în 

domeniul dezvoltării umane, cât și abilități practice cum ar fi: abilitatea de a înţelege 

demersuri complexe de cercetare asupra dezvoltării copiilor şi adolescenţiilor; abilitatea de a 

analiza critic aspectele şi procesele ce ţin de dezvoltare suprinse prin diverse paradigme şi 

metode de cercetare; abilitatea de a concepe un design propriu de cercetare pentru a obţine 

date în vederea răspunsului la una sau mai multe întrebări de interes despre dezvoltarea 

umană; abilitatea de a anticipa şi gestiona obstacolele posibile în implementarea şi derularea 

unui studiu ştiinţific în domeniul dezvoltării umane. Disciplina oferă un atuu puternic în 

profesia de psiholog/ consilier şcolar şi este fundamentală pentru o carieră de cercetător în 

domeniul dezvoltării umane. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Realizarea unui proiect 

pentru demonstrarea 

capacităţii de concepere şi 

planificare individuală a 

unui plan de cercetare 

Evaluare finală: Proiect 

individual  

50% 

10.5 Seminar/laborator Demonstrarea înţelegerii 

cunoştinţelor acumulate şi 

a capacităţii de transfer a 

acestora şi analiză critică 

Evaluare pe parcurs: 

sarcină scrisă individuală 

(reaction paper) 

20% 

Gradul de implicare în 

cadrul activităţilor de 

seminar prin răspunsul la 

întrebări și prin angajare 

în discuții 

Evaluare pe parcurs 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Prezența la seminarii în proporție de 75 %. 

 Predarea proiectului individual şi obţinerea unui punctaj de minim jumătate din totalul punctajului 

alocat acestuia. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

aprilie 2017    

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


