
FIŞA DISCIPLINEI (PMR 1619) 

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 Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Masteratul de Psihologia Sănătăţii Publice & Clinice 

 

2. Date despre disciplină – cod disciplina: PMR 1619 

2.1 Denumirea disciplinei Sănătate sexuală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Marcela Penta/Dr. Oana Cobean 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Marcela Penta/Dr. Oana Cobean 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

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: H 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: activități de cercetare 2 

3.7 Total ore studiu individual 68 

3.8 Total ore pe semestru 96 

3.9 Numărul de credite 3 

 

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 

 Sală de curs, calculator şi videproiector, tablă, cretă, planşe, fişe de 

lucru  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 - 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Utilizarea adecvată a conceptelor şi modelelor teoretice relaţionate cu sănătatea sexuală 

 Inţelegerea dimensiunilor biologice, psihologice şi sociale ale sexualităţii umane, precum şi a 

interacţiunii dintre ele 

 Inţelegerea modului în care factorii biologici, comportamentali şi socio-culturali influenţează 

sănătatea sexuală 

 Aplicarea corectă a conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază în proiectarea programelor de 

promovare a sexualităţii sănătoase, de prevenţie a comportamentelor sexuale de risc şi de 

intervenţie psihologică 

 Luarea de decizii eficiente privind procesele rezolutive optime pentru cazurile puse în 

discuţie. 
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 Competenţe de comunicare eficientă (scrisă şi orală) 

 Competenţe de relaţionare şi lucru în echipă 

 Competenţe privind managementul resurselor materiale şi de timp 

 Competenţe de utilizare interdisciplinară a cunoştinţelor şi terminologiei din domeniul 

psihologiei. 

 Aplicarea principiilor de deontologie profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs & Seminar 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Sănătate sexuală: elemente introductive. 

Perspective istorice asupra abordării 

sexualităţii. 

 

Prelegerea 

interactivă,brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire. 

 

2. Adolescenţa şi sexualitatea. Educatia 

sexuală. 

Prelegerea interactivă, 

învăţarea în echipă, 

brainstorming, 

dezbaterea, studiul de 

caz. 

 

3. Comportament şi contracepţie. Consilierea 

comportamentului de prevenire a sarcinilor 

nedorite. 

Învăţarea în echipă, 

expunerea, 

brainstorming, învăţarea 

prin descoperire. 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea studenţilor cu principalele paradigme din domeniul 

sănătăţii sexuale, precum şi cu aplicaţiile acestora în cadrul unor 

proiecte de promovare a sănătăţii, de prevenţie a comportamentelor 

sexuale de risc şi de intervenţie psihologică. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Să înţeleagă perspectiva developmentală asupra sexualităţii umane 

 Sa înţeleagă relaţia dintre sexualitate şi sănătate 

 Sa înţeleagă şi să descrie consecinţele comportamentului sexual de risc 

 Sa îşi dezvolte abilităţile de consiliere pentru modificarea 

comportamentelor sexuale de risc 

 Sa îşi dezvolte abilităţile de proiectare a programelor de promovare a 

sănătăţii sexuale şi de prevenire a comportamentului sexual de risc 

 Sa cunoască direcţiile de intervenţie pe aspectele legate de sănătate 

sexuală. 



4. Sarcina şi naşterea. Consiliere pre şi 

postnatală. 

Prelegerea interactivă, 

învăţarea în echipă, 

expunerea, 

brainstorming, învăţarea 

prin descoperire. 

 

5. Avortul. Decizie si implicaţii. Asistare 

psihologică.  

 

 

Dezbaterea, învăţarea în 

echipă, expunerea, 

brainstorming, studiul de 

caz. 

 

6. Infertilitatea. Fertilizare asistată tehnologic. 

Consilierea cuplurilor/persoanelor cu 

infertilitate. 

Prelegerea interactivă, 

învăţarea în echipă, 

expunerea, 

brainstorming, învăţarea 

prin descoperire. 

 

7. Infecţiile cu transmitere sexuală (STI); 

HIV/SIDA. Consilierea persoanelor sero-

pozitive. 

 

Prelegerea interactivă, 

învăţarea în echipă, 

expunerea, 

brainstorming, învăţarea 

prin descoperire. 

 

8. Screening şi vaccinare HPV; informare, 

decizie, implementare. 

Prelegerea interactivă, 

învăţarea în echipă, 

expunerea, 

brainstorming, învăţarea 

prin descoperire. 

 

9. Cancerul organelor de reproducere.  

Implicaţii şi direcţii de intervenţie; consilierea 

pacienţilor. 

 

 

Prelegerea interactivă, 

învăţarea în echipă, 

expunerea, 

brainstorming, învăţarea 

prin descoperire. 

 

10. Violenţa sexuală; prevenire şi consilierea 

victimelor. 

 

Prelegerea interactivă, 

învăţarea în echipă, 

expunerea, 

brainstorming, învăţarea 

prin descoperire. 

 

11. Vârsta a treia şi sexualitate; persoane cu 

nevoi speciale, sexualitate, contracepţie şi 

comportamentul de reproducere 

Prelegerea interactivă, 

învăţarea în echipă, 

expunerea, 

brainstorming, 

dezbaterea. 

 

12. Orientarea sexuală şi identitatea de gen 

 

Prelegerea interactivă, 

învăţarea în echipă, 

expunerea, 

brainstorming, învăţarea 

 



prin descoperire. 

13. Tulburări & disfuncţii sexuale. Direcţii 

terapeutice 

Expunerea, învăţarea în 

echipă, brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire. 

 

14. Masculinitate şi sexualitate versus feminitate 

şi sexualitate: abordare comparativă. 

Recapitulare 

Expunerea, 

dezbaterea,brainstorming, 

învăţarea prin 

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

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul explorează relaţia dintre sexualitatea umană şi sănătate, prezentând informaţiile din perspectiva 

developmentală, cu accent pe datele de actualitate din literatura de specialitate. Tematica abordată şi modul 

de predare facilitează atât formarea de cunoştinţe declarative, cât şi procedurale, prin dezvoltarea de 

competenţe aplicative, necesare practicii (consilierii) psihologice. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs/seminar  1 punct din oficiu  

 Realizarea unei sarcini 

individuale pe o tema 

alocata 

4 p 40% 

Realizarea unui material 

de educatie  sexuală 

3 p 30% 

Participarea activă la 

clasă: implicarea în 

discuţii interactive pe baza 

bibliografiei; implicarea 

activă în exerciţiile de la 

clasă. 

2p 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

  Condiţiile simultane, pentru promovarea disciplinei Sănătate sexuală sunt: 

- Prezența la minim 50% din seminarii 

- Minim 5 puncte din nota finală  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

30.09.2018........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


