
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie și Știinte ale Educației 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii II 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Masterat Psihologia Sănătății Publice și Clinice 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Copilul și adolescentul în situația de boală (PMR 1620) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Catrinel Ștefan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Catrinel Ștefan 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare Col 2.7 Regimul disciplinei Opț. 

 

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 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 1 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 56 

3.8 Total ore pe semestru 70 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Psihologia dezvoltării, Psihologia sănătății 

4.2 de competenţe  Competențe dobândite la cursurile de Psihologia dezvoltării și 

Psihologia sănătății 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs 

 Videoproiector 

 Tablă/flipchart 

 Planșe 

 Sisteme audio-video 

 Materiale pe suport CD sau fotocopiate  



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale 

ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interretarea unor variate tipuri de 

concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 

3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine 

definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată 

4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, 

meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii 

5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în 

domeniu 

C
o
m

p
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n
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 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite specifice specialistului în științele Educației 

 Cooperarea eficientă în echipe profesionale interdisciplinare specifice proiectelor şi 

programelor din domeniul științe ale Educației 

 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii în vederea 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de curs 

 Videoproiector 

 Tablă/flip-chart 

 Planșe 

 Sisteme audio-video 

 Fișe de lucru 

 Materiale pe suport CD sau fotocopiate 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cunoaşterea și aplicarea conceptelor și metodelor de optimizare a 

adaptării psihologice a copiilor și adolescenților în situația de boală 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Să definească și să identifice efectele pe care bolile cronice le au 

asupra adaptării copiilor și adolescenților  

 Să cunoască caracteristicile de vârstă relevante pentru adaptarea la 

experiența bolii  

 Să diferențieze între reprezentările asupra bolii și a morții în funcție de 

vârstă 

 Să definească coping-ul adaptativ și dezadaptativ la boală și să 

identifice efectele acestora asupra stării de sănătate mentală a copiilor 

și adolescenților 

 Să cunoască metodele de comunicare cu copilul și adolescentul în 

situația de boală 

 Să cunoască metodele de evaluare și de management al durerii la copii 

și adolescenți 

 Să cunoască metodele de consiliere a părinților copiilor și 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Adaptarea la boala cronică a copiilor și adolescenților Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Reprezentarea bolii la copii și adolescenți Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Principii de comunicare triadică în situația de boală  Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Pregătirea copiilor și adolescenților pentru transplant 

sau intervenții chirurgicale 

Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Durerea ca fenomen biopsihosocial. Caracteristicile 

percepției asupra durerii la copii și adolescenți 

Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Principii ale consilierii părinților în situația de boală Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Reinserția copiilor și adolescenților bolnavi cronici în 

școală 

Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Adaptarea psihosocială a copiilor și adolescenților 

bolnavi de cancer 

Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Adaptarea psihosocială a copiilor și adolescenților cu 

astm 

Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Adaptarea psihosocială a copiilor și adolescenților cu 

acnee cronică/vitiligo/psoriazis  

Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

 

adolescenților bolnavi cronic 

 Să cunoască metodele de asistare a copiilor și adolescenților bolnavi 

cronic în vederea reinserției în mediul școlar    

 Să cunoască strategii de optimizare a adaptării psihosociale a copiilor 

și adolescenților la cele mai frecvente boli cronice (astm, acnee, 

diabet, epilepsie, cancer)  

 Să cunoască strategii de asistare a copiilor și părinților în vederea 

adaptării la moarte și doliu 

 Să dezvolte programe de prevenție multicomponențiale (centrate pe 

copii, părinți și cadre didactice) în vederea optimizării adaptării la 

boala cronică 
 



cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

Adaptarea psihosocială a copiilor și adolescenților 

bolnavi de diabet 

Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Adaptarea psihosocială a copiilor și adolescenților cu 

epilepsie 

Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Reprezentarea morții la copii și adolescenți Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Adaptarea la fazele terminale ale bolii Expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Strategii de coping la boală ale copiilor și 

adolescenților  

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Factori care influențează aderența la tratament Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Caracteristicile comunicării în situația de boală în 

funcție de vârstă  

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Metode de comunicare cu copiii și adolescenții în 

situația de boală 

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Strategii de evaluare și de management al durerii la Expunerea, sinteza  



copii și adolescenți cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

Metode de consiliere a părinților cu copii bolnavi 

cronic 

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Metode de optimizare a adaptării la școală a copiilor și 

adolescenților bolnavi cronic 

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Metode de consiliere a copiilor și adolescenților 

bolnavi de cancer 

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Metode de consiliere a copiilor și adolescenților cu 

astm 

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Metode de consiliere a copiilor și adolescenților cu 

acnee cronică/vitiligo/psoriazis 

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Metode de consiliere a copiilor și adolescenților cu 

diabet 

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Metode de consiliere a copiilor și adolescenților cu 

epilepsie 

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Metode consiliere a copiilor cu părinți bolnavi Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

Metode de consiliere în faze terminale ale bolilor 

cronice 

Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire 

dirijată, conversaţia 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



 Tematicile abordate in cadrul acestui curs corespund pe deplin cu așteptările reprezentanților 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Aplicarea cunoștințelor 

teoretice despre evaluarea 

și elaborarea programelor 

de prevenție în contextul 

copiilor/adolescenților cu 

boli cronice 

Colocviu – redactare proiect 

de prevenție e problemelor 

emoționale și de 

comportament la copiii 

bolnavi cronic 

60% 

10.5 Seminar/laborator Aplicarea cunoștințelor 

despre strategiile de 

informare cu privire la 

boala cronică la copii și 

adolescenți 

Evaluare formativă – 

redactare material 

informativ 

30% 

Participare activă la 

discutarea sau rezolvarea 

temelor de seminar 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obținerea a cel puțin 3 puncte din 6 la evaluarea pe bază de proiect 

 Obținerea unui punctaj de minim 4,5 prin însumarea punctajului de proiect și de la activitățile de 

evaluare de pe parcursul semestrului 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

                01.10.2018                        Lect. univ. dr. Catrinel Ștefan             Lect. univ. dr. Catrinel Ștefan 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................     Prof. univ. dr. Oana Benga  


