
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 

Dezvoltarea adolescentului: caracteristici şi mecanisme 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Oana Benga 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Dr. Georgiana Susa-Erdogan 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

final scris, 

proiect 

semestrial, 

evaluare 

pe 

parcurs. 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatorie 

 

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 35 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

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

3.7 Total ore studiu individual 84 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Introducere în Psihologie, Introducere în Neuroştiinţe, Psihologie 

Cognitivă şi Psihologie Experimentală, Psihologia Dezvoltării 

(Adolescent şi Adult), Profile Atipice de Dezvoltare, Dezvoltarea 

copilului: caracteristici şi mecanisme 



4.2 de competenţe  Capacitatea de a analiză a mecanismelor dezvoltării 

 Cunoaşterea principalelor paradigme/metode specifice cercetării din 

domeniul 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 

- Operarea cu cele mai recente paradigme şi constructe din literatura de specialitate dedicată 

adolescenţei,  în scopul conceptualizării nevoilor de dezvoltare specifice acestui grup de vârstă 

(C.1.2.) 

- Cunoaşterea proceselor de dezvoltare specifice adolescenţei, ca fundament în procesul de 

evaluare şi diagnoză psihologică şi psihoeducaţională (C.2.1.) 

- Fundamentarea teoretică şi empirică a conţinuturilor legate de dezvoltarea adolescenţilor pe care 

specialistul le comunică publicului larg sau de specialitate (C.6.2.) 

 

ABILITĂŢI 

- Reflecţia critică asupra diferenţelor interindividuale în dezvoltare la vârsta adolescenţei (C.2.4.) 

- Utilizarea cunoştinţelor despre caracteristicile de dezvoltare în adolescenţă pentru proiectarea 

intervenţiilor specifice din practică (C.3.3.) 
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- Analiza critică a oricărui tip de intervenţie ce vizează dezvoltarea adolescentului din perspectiva 

validităţii ştiinţifice 

- Promovarea  valorilor care favorizează adaptarea optimă a persoanelor pe parcursul adolescenţei 

şi în tranziţia spre vârsta adultă 

- Autocunoaştere şi dezvoltare personală: Reflecţia asupra propriului traseu de dezvoltare în 

adolescenţă şi pe parcursul tranziţiei spre vârsta adultă 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

 

 

 

 Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Adolescenţa: consturcție socială și culturală 
 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Predare dirijată 

Întrebări deschise 

 

 

Pubertatea: modificări biologice și implicații socio-

emoționale 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Munca în echipă 

Descoperire dirijată 

Dezbatere 

 

Modificări cerebrale și dezvoltare neuro-cognitivă 

în adolescență 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Parcurgerea articolului: 

Foulkes L., Blakemore S.J. 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cunoaşterea celor mai recente paradigme, modele şi constructe din 

literatura de specialitate dedicată dezvoltării adolescentului 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea avansată a teoriilor şi metodologiei specifice studiului 

dezvoltării în adolescenţă 

 Explicarea proceselor de dezvoltare specifice adolescenţei şi 

utilizarea acestor cunoştinţe în practică 

 Înţelegerea şi argumentarea relevanţei particularităţilor de dezvoltare 

ale adolescentului pentru intervenţiile specifice din mediul 

educaţional 



Întrebări deschise (in press). Studying 

individual differences in 

human adolescent brain 

development. Nature 

Neuroscience, 315-323. 

 

 

 

Procesări cognitive în adolescenţă 

 

Sinteza cunoştinţelor 

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

Parcurgerea articolului: 

Steinberg, L. (2010). A 

Dual Systems Model of 

Adolescent Risk-Taking, 

Developmental 

Psychobiology, 52, 216-

224 

Dezvoltarea emoţională în adolescenţă Prelegere interactivă 

Descoperire dirijată 

Întrebări deschise 

Studiu de caz 

Cunoştinţele dobândite la 

nivel licenţă vor fi 

îmbogăţite, accentul fiind 

pe factorii şi mecanismele 

dezvoltării. 

Dezvoltarea socială, construirea sinelui şi 

autonomia la adolescenţi 

Prelegere interactivă 

Exemplul 

Descoperire dirijată 

Muncă în echipă 

Simulare 

Cunoştinţele dobândite la 

nivel licenţă vor fi 

îmbogăţite, accentul fiind 

pe factorii şi mecanismele 

dezvoltării. 

Ecologia socială a dezvoltării adolescentului: 

sistemele familiale și educaționale 

Prelegere interactivă 

Predare dirijată 

Demonstraţie 

 

Etica cercetării în studiile realizate cu adolescenți Prelegere interactivă 

Predare dirijată 

Demonstraţie 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare  

Dezvoltarea sexualităţii Descoperire dirijată 

Munca în echipă 

Dezbatere 

Întrebări deschise 

Parcurgerea articolului: 

Fortenberry J. D. (2013). 

Puberty and adolescent 

sexuality. Hormons and 

Behavior, 280-287. 



Analiza relaţiei creier – cogniţie – cogniţie socială  Descoperire dirijată 

Descoperirea dirijată 

Munca în echipă 

Demonstratie 

 

Rolul părinţilor în promovarea autonomiei la 

adolescenţi  

Descoperirea dirijată 

Demonstraţie 

Dezbatere 

Parcurgerea articolului: 

Kerr, M., Stattin, H., & 

Burk, W. J. (2010). A 

Reinterpretation of 

Parental Monitoring in 

Longitudinal Perspective, 

Journal of Research on 

Adolescence, 20 (1), 39-64 

Analiza dezvoltării adolescentului prin prisma 

contextelor în care este scufundat  

Prelegere interactivă 

Simulare 

Muncă îndividuală 

Dezbatere 

Parcurgerea articolului: 

Gardner, M., Martin, A., & 

Brooks-Gunn, J. (2011). 

Exploring the Link 

Between Caregiver Affect 

and Adolescent Sexual 

Behavior: Does 

Neighborhood 

Disadvantage Matter? 

Journal of Research on 

Adolescence, 22, 135-149. 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală: Reflecţia 

asupra propriului traseu de dezvoltare în 

adolescenţă 

Descoperire dirijată 

Întrebări deschise 

Munca individuală 

 

Cum „traducem” informaţia ştiinţifică celor care 

lucrează cu adolescenţii?  

Descoperire dirijată 

Munca în echipă 

Demonstraţie 

Studiu de caz 

 

Analiza critică a literaturii de specialitate şi 

comunicarea cunoştinţelor în mediul ştiinţific 

Muncă individuală 

Munca în echipă 

Descoperire dirijată 

Învăţarea prin 

sinergie 

Prezentarea sub forma 

posterului a unor sinteze 

teoretice pe teme alese de 

către studenţi 
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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 caracteristicile dezvoltării la 

vârsta adolescenţei, cât și abilități practice cum ar fi: abilitatea de a observa şi analiza 

comportamentul uman din perspectiva proceselor de dezvoltare care se derulează pe parcursul 

adolescenţei; abilitatea de a comunica părinţilor şi cadrelor didactice implicate în îngrijirea şi 

educarea adolescenţilor cunoştinţe despre schimbările normative pe  parcursul acestei etape de 

vârstă; abilitatea de a combate argumentat miturile nefundamentate ştiinţific cu privire la  

dezvoltarea adolescenţilor; abilitatea de a înţelege individul şi posibilele dificultăţi cu care se 

confruntă şi din perspectiva sarcinilor de dezvoltare specifice etapei în care se află; abilitatea 

de a consilia adolescenţii, părinţii acestora şi cadrele didactice cu privire la riscurile şi 

oportunităţile de dezvoltare în context educaţional ale vârstei adolescenţei; abilitatea de a 

gândi un design de cercetare centrat pe înţelegerea unor diferenţe de vârstă. Disciplina este 

fundamentală pentru profesia de psiholog/ consilier şcolar. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Demonstrarea înţelegerii 

cunoştinţelor acumulate şi 

a capacităţii de transfer a 

acestora. 

Examen scris 40% 



Realizarea unui proiect 

pentru demonstrarea 

capacităţii de analiză 

critică a literaturii 

ştiinţifice şi de 

argumentare a propriei 

poziţii privind un aspect 

controversat al dezvoltării 

adolescentului. 

Proiect 20% 

10.5 Seminar/laborator Demonstrarea înţelegerii 

cunoştinţelor acumulate şi 

a capacităţii de transfer a 

acestora. 

Examen scris 20% 

Gradul de implicare în 

cadrul activităţilor de 

seminar prin răspunsul la 

întrebări și prin angajare 

în discuții 

Evaluare pe parcurs 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Prezența la seminarii în proporție de 75 %. 

 Prezenţa la examenul scris şi obţinerea unui punctaj de minim jumătate din totalul punctajului alocat 

pentru evaluarea finală. 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

aprilie 2017                         

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


