
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Master Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si 

dezvoltarea potentialului uman 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihologia clinică a dezvoltării copilului, adolescentului şi adultului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Anca Dobrean 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Costina Păsărelu 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2.5 3.3 seminar/laborator 1.5 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 35 3.6 seminar/laborator 21 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 68 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 41 

Tutoriat 3 

Examinări  2 

Alte activităţi:  2 

3.7 Total ore studiu individual 137 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 8 

 

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 dotată cu: 

 Videoproiector şi boxe; 
 Calculator conectat la Internet; 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală de curs dotată cu: 

 Videoproiector şi boxe; 
 Calculator conectat la Internet; 



6. Competenţele specifice acumulate 
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Înţelegerea mecanismelor dezvoltarii in tulburărie psihice 

Înţelegerea şi aplicarea principiilor intervenţiilor validate ştiinţific în domeniul psihologiei 

clinice a dezvoltarii 

Abilităţi avansate de diagnostic şi evaluare clincă la adult, copil şi vârsta a treia 

Implementarea eficientă a etapelor demersului clinic/psihoterapeutic la copii 

Capacitatea de a particulariza intervenţia clinică/psihoterapeutică la copii 

Aplicarea principiilor de etică şi deontologie în domeniul clinic 

Capacitatea de a realiza cercetare în domeniul psihologiei clinice a dezvoltarii 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

 Analiza critică a literaturii de specialitate 

 Capacitatea de a realiza analogii şi de transfer al cunoştinţelor 

 Dezvoltarea şi implementare unor demersuri de cercetare 

 Cultivarea interesului pentru dezvoltare personală şi profesională continuă 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Aspecte ale psihologiei dezvoltarii relevante pentru psihologia 

clinica a copilului si adolescentului. 

2. Factorii de risc si rezilienta in psihologia clinica a dezvoltarii. 

3. Anatomia actului terapeutic (evaluare, conceptualizare, tehnici 

si relatie terapeutica) - particularitati la copil si adolescent 

4. Deficitul de atentie si hiperactivitate - tablou clinic 

5. Deficitul de atentie si hiperactivitate - interventii validate 

stiintific 

6. Tulburarea de conduita: tablou clinic, mecanisme,  & interventii 

 Expunere, discuţii, 
materiale video, analize de 
caz 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Transmiterea de cunoştinţe avansate şi formarea competenţelor de 
implementare a unor demersuri de evaluare psihologica si diagnostic clinic 
validate ştiinţific. 
 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Înţelegerea şi aplicarea principiilor evaluarii psihologice validate ştiinţific în 

domeniul psihologiei clinice/psihoterapiei 

 Abilităţi avansate de diagnostic şi evaluare clincă la copil 

 Implementarea eficientă a etapelor demersului de evaluare clinica 

 Competenţe avansate privind realizarea raportului de evaluare si 

psihodiagnostic 

 Aplicarea principiilor de etică şi deontologie  

 Capacitatea de a realiza cercetare în domeniu 



validate stiintific 

7. Tulburarea de opoziție și sfidare: tablou clinic, mecanisme,  & 

interventii validate stiintific 

8. Tulburarile de anxietate la copii si adolescenti -  tablou clinic & 

interventii validate stiintific 

9. Tulburarile afective la copii si adolescenti -  tablou clinic & 

interventii validate stiintific 

10. Tulburarea de stres postraumatic la copii si adolescenti.  

11. Particularitati ale psihologiei clinice la varstnici 

Bibliografie 
 
OBLIGATORIE: 
APA (2014). Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale. Ediţia a cincea (DMS-5). Asociaţia Psihiatrilor 

Americani 
David, D. (2012). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente. Iaşi: Polirom. 
David, D. (2012). Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Iaşi: Polirom. 
David, D., Ellis, A., &Lynn, S. J. Rationalandirrationalbeliefs: Research, theoryandclinical practice. 
 New York: Oxford University Press.  
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

12. Aspecte ale psihologiei dezvoltarii relevante pentru psihologia 

clinica a copilului si adolescentului. 

13. Factorii de risc si rezilienta in psihologia clinica a dezvoltarii. 

14. Anatomia actului terapeutic (evaluare, conceptualizare, tehnici 

si relatie terapeutica) - particularitati la copil si adolescent 

15. Deficitul de atentie si hiperactivitate - tablou clinic 

16. Deficitul de atentie si hiperactivitate - interventii validate 

stiintific 

17. Tulburarea de conduita: tablou clinic, mecanisme,  & interventii 

validate stiintific 

18. Tulburarea de opoziție și sfidare: tablou clinic, mecanisme,  & 

interventii validate stiintific 

19. Tulburarile de anxietate la copii si adolescenti -  tablou clinic & 

interventii validate stiintific 

20. Tulburarile afective la copii si adolescenti -  tablou clinic & 

interventii validate stiintific 

21. Tulburarea de stres postraumatic la copii si adolescenti.  

22. Particularitati ale psihologiei clinice la varstnici 

 Expunere, discuţii, 
demonstraţie, vizionare 
casete, exercitii 

 

Bibliografie 
APA (2014). Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale. Ediţia a cincea (DMS-5). Asociaţia Psihiatrilor 

Americani 
David, D. (2012). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente. Iaşi: Polirom. 
David, D. (2012). Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Iaşi: Polirom. 
David, D., Ellis, A., &Lynn, S. J. Rationalandirrationalbeliefs: Research, theoryandclinical practice. 
 New York: Oxford University Press.  
 



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

 Conţinuturile predate şi competenţele vizate sunt în acord cu standardele de bune-practici la nivel naţional şi 
internaţional în domeniul intervenţiilor psihologice validate ştiinţific şi corespund normelor de formare în 
domeniul psihologiei clinice, consilierii şi psihoterapiei solicitate de Colegiul Psihologilor din România. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 
10.4 Curs Cunoştinţe din materialul de 

la curs 
Examen  60% 

Parcurgerea bibliografiei 
obligatorii 

  

10.5 Seminar/laborator 1.Portofoliu  Analiză scrisă 40% 
   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Demonstrarea (în cadrul evaluării finale) a însuşirii aspectelor teoretice şi practice fundamentale ale disciplinei. 
Promovarea este condiţionată de obţinerea a minim 50% din punctajul de la examenul final. 
 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs   

 1 octombrie 2018      Prof. univ. dr. Anca Dobrean  

 

Data avizării în departament   Semnătura directorului de departament  

 1 octombrie 2018    


