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1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologia sănătăţii publice şi clinice  

Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Promovarea sănătăţii mintale la copil şi adolescent 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Adriana Băban 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Lavinia E. Damian 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare PG 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

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: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: participare la studii şi cercetari 2 

3.7 Total ore studiu individual 120 

3.8 Total ore pe semestru 162 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  Capacitatea de a identifica şi selecta surse bibliografice relevante  

 Capacitate de analiză critică 

 Cunoaşterea paşilor de proiectare a unui demers de cercetare 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs cu minim 60 locuri, acces la calculator şi videoproiector 

 Acces la baze de date cu jurnale şi cărţi de specialitate 

5.2  De desfăşurare a  Sală cu minim 60 locuri, acces la calculator şi videoproiector 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Descrierea de metode, instrumente şi tehnici de diagnoză şi intervenţie în vederea 

proiectării de programe de promovare a sănătăţii în şcoli şi/sau organizaţii/instituţii pentru 

copii şi adolescenţi. C 2.1. 

 Utilizarea metodelor şi tehnicilor de diagnoză şi intervenţie (la nivel individual, de grup, 

organizaţional, comunitar şi societal) în proiectarea unui program de promovare a sănătăţii 

în şcoli şi/sau organizaţii/instituţii pentru copii şi adolescenţi. C 3.3. 

 Adaptarea metodelor şi tehnicilor de diagnoză şi intervenţie pentru promovarea sănătăţii la 

specificul populaţiei ţintă. C 3.5. 

 Analiza critică a demersului de proiectare şi implementare a unui program de promovare a 

sănătăţii în şcoli şi/sau organizaţii/instituţii pentru copii şi adolescenţi. C 3.4. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Gândire critică 

 Raţionament inductiv şi deductiv 

 Rezolvare de probleme complexe 

 Comunicare asertivă şi persuasiune 

 Abordare sistemică/ecologică în rezolvarea sarcinilor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în problematica promovării sănătăţii la copil şi 

adolescent  

Prelegere interactivă  

2. Rolul şcolii în promovarea sănătăţii la copil şi adolescent  Prelegere interactivă  

3. Rolul factorilor sociali şi economici în sănătatea copiilor şi 

a adolescenţilor 

Prelegere interactivă  

4. Rolul grupului în promovarea sănătăţii la copil şi 

adolescent 

  

5. Rolul părinţilor în promovarea sănătăţii la copil şi Prelegere interactivă  

seminarului/laboratorului  Acces la baze de date cu jurnale şi cărţi de specialitate 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul îşi propune să dezvolte deprinderi de proiectare a programelor de 

promovare a sănătăţii în şcoli şi/sau organizaţii/instituţii pentru copii şi 

adolescenţi într-o abordare ecologică (prin considerarea factorilor individuali, 

sociali, instituţionali şi comunitari care influenţează apariţia problemelor de 

sănătate şi contribuie la reuşita unei intervenţii organizaţionale).  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

În urma parcurgerii acestui curs, studenţii vor: 

 Dobândi cunoştinţe despre rolului psihologului/consilierului în 

proiectarea şi implementarea programelor de sănătate în şcoli şi/sau 

organizaţii/instituţii pentru copii şi adolescenţi. 

 Dobândi cunoştinţe declarative şi procedurale despre designul 

programelor de promovare a sănătăţii într-o abordare ecologică. 

 Dezvolta deprinderi de proiectare a unui program de promovare a 

sănătăţii în şcoli şi/sau organizaţii/instituţii pentru copii şi adolescenţi 

într-o abordare ecologică.  



adolescent  

6. Rolul factorilor individuali în sănătatea copilului şi a 

adolescentului :  

Factori cognitivi. Modele de promovare a sănătăţii şi de 

schimbare a comportamentelor de risc (1) 

Prelegere interactivă  

7. Factori cognitivi. Modele de promovare a sănătăţii şi de 

schimbare a comportamentelor de risc (2) 

Prelegere interactivă  

8. Factori emoţionali şi autoreglarea emoţională (1) Prelegere interactivă  

9. Factori emoţionali şi autoreglarea emoţională (2) Prelegere interactivă  

10. Factori comportamentali şi autoreglarea comportamentală 

(1) 

Prelegere interactivă  

11. Factori comportamentali şi autoreglarea comportamentală 

(2) 

Prelegere interactivă  

12. Rezilienţa şi senzitivitatea la experienţe pozitive   

13. Proiectarea intervenţiilor în promovarea sănătăţii la copil şi 

adolescent (1) 

Prelegere interactivă  

14. Proiectarea intervenţiilor în promovarea sănătăţii la copil şi 

adolescent (2). Recapitulare 

Prelegere interactivă. 

Întrebări deschise 

 

Bibliografie: 
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Beets, M. W., Cardinal, B. J., & Alderman, B. L. (2010). Parental Social Support and the Physical Activity–

Related Behaviors of Youth: A Review. Health Education and Behavior, 37(5), 621-644. 

Brown, R. T. (2004). Handbook of pediatric psychology in school settings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates. Cap. 6. B. F. Fuemmeler: Promotion of Health Behaviors (p. 81-98). Cap. 29. K. C. Stoiber 

& G. A. Waas: Group and Psychoeducational Approaches (p. 555-578). Cap. 34. La Greca, A. M., 

Bearman, K. J., & Moore, H.: Peer relations (p. 657-678).  

Earls, F., & Carlson, M. (2001). The social ecology of child health and well-being. Annual Review of Public 

Health, 22, 143-166. 

Fergus, S., & Zimmerman, M. A. (2005). Adolescent resilience: A Framework for understanding healthy 

development in the face of risk. Annual Review of Public Health, 26, 399-419.  

Gebhardt, W. A. (2006). Contextualizing health behaviors: The role of personal goals. In D. de Ridder and J. 
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Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), 

Handbook of emotion regulation (pp. 3-24). New York : Guilford Press. 

Kok, G., Schaalma, H., Ruiter, R. A. C., & van Empelen, P. (2004). Intervention mapping: A protocol for 

applying health psychology theory to prevention programmes. Journal of Health Psychology, 9(1), 85–

98.  

Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents. Adolescence and education (Vol. V; pp. 139-

159). Greenwich, CT: Information Age Publishing. 

Rothman, A. J., Baldwin, A. S., & Hertel, A. W. (2004). Self-regulation and behavior change. Disentangling 

behavioral initiation and behavioral maintenance. In K. Vohs and R. Baumeister (Eds.), The handbook of 

self-regulation (pp. 130-148). New York, NY: Guilford Press.  

Schwarzer, R., & Luszczynska, A. (2005). Self-efficacy, adolescents' risk-taking behaviors, and health. In F. 

Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents. Adolescence and education (Vol. V; pp. 

139-159). Greenwich, CT: Information Age Publishing.  

Zeman, J., Cassano, M., Perry-Parrish, C., & Stegall, S. (2006). Emotion regulation in children and 

adolescents. Developmental and behavioral pediatrics, 27(2), 155-168. 

8.2 Seminar/ laborator Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în problematica promovării sănătăţii la copil şi 

adolescent 

Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

2. Rolul şcolii în promovarea sănătăţii la copil şi adolescent  Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

3. Rolul factorilor sociali şi economici în sănătatea copiilor şi 

a adolescenţilor 

Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 



4. Rolul grupului în promovarea sănătăţii la copil şi 

adolescent 

Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

5. Rolul părinţilor în promovarea sănătăţii la copil şi 

adolescent  

Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

6. Rolul factorilor individuali în sănătatea copilului şi a 

adolescentului :  

Factori cognitivi. Modele de promovare a sănătăţii şi de 

schimbare a comportamentelor de risc (1) 

Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

7. Factori cognitivi. Modele de promovare a sănătăţii şi de 

schimbare a comportamentelor de risc (2) 

Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

8. Factori emoţionali şi autoreglarea emoţională (1) Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

9. Factori emoţionali şi autoreglarea emoţională (2) Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

10. Factori comportamentali şi autoreglarea comportamentală 

(1) 

Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

11. Factori comportamentali şi autoreglarea comportamentală 

(2) 

Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

12. Rezilienţa şi senzitivitatea la experienţe pozitive Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale  

 

13. Proiectarea intervenţiilor în promovarea sănătăţii la copil şi 

adolescent (1) 

Aplicaţii de grup 

Exerciţii individuale 

 

14. Proiectarea intervenţiilor în promovarea sănătăţii la copil şi 

adolescent (2). Recapitulare 

Întrebări deschise  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cursul este proiectat astfel încât să dezvolte competenţe de diagnoză a problemelor legate de 

comportamente sanogene/de risc la nivelul copiilor şi al adolescenţilor. În acelaşi timp, cursul dezvoltă 

competenţe de proiectare a intervenţiilor în sănătate la nivelul copiilor şi al adolescenţilor, într-o abordare 

ecologică – integrând factori ce ţin de individ, de grup, de organizaţie şi de comunitate. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Nivelul cunoştinţelor 

declarative şi procedurale 

Proiect de grup (scris) şi 

examen scris 

30% + 50% 

10.5 Seminar/laborator Nivelul abilităţilor practice  Participarea la exerciţii 

individuale şi de grup. 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- Obţinerea unui punctaj de minim 5 din 10 puncte  

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10. 2018 

 

 

Data avizării în departament  Semnătura directorului de 

departament 

 


