
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

1.3 Departamentul PSIHOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii PSIHOLOGIE – PMR 1506 – 6 credite 

1.5 Ciclul de studii masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Consiliere si interventii psihologice in dezvoltarea umana 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Intervenţii în situaţii de criză educaţională 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Viorel Mih 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

- 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Colocviu 

+examen 

2.7 Regimul 

disciplinei 

obligatoriu 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 22 

Examinări  4 

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

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Înţelegerea relevanței particularităţilor de dezvoltare ale copilului / 

elevului pentru proiectarea unor intervenţii specifice fiecărui segment 

de vârstă 

 Utilizarea metodelor, paradigmelor şi design-urile specifice 

domeniului 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a  Sală de curs cu minim 40 locuri 



 

cursului  Calculator conectat la Internet 

 Videoproiector 

 Imprimantă 

 Acces la resurse bibliografice (ex. abonament la Biblioteca Centrală 

“Lucian Blaga”) 

 Acces la echipamente de fotocopiere 

 Loc de desfăşurare: Facultatea de Psihologie, str. Sindicatelor nr. 7 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de curs cu minim 40 locuri 

 Calculator conectat la Internet 

 Videoproiector 

 Imprimantă 

 Acces la resurse bibliografice (ex. abonament la Biblioteca Centrală 

“Lucian Blaga”) 

 Acces la echipamente de fotocopiere 

 Loc de desfăşurare: Facultatea de Psihologie, str. Sindicatelor nr. 7 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
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o
n

a
le

 
 Identificarea şi descrierea modelelor teoretice şi a cunoştinţelor specifice adecvate 

conceptualizării unei situaţii de criză educaţională C 1.1 

 Stabilirea scopului şi formulării obiectivelor intervenţiei psihologice primară sau 

secundară, sau de grup în situaţie de criză educaţională C 1.3 

 Selectarea si aplicarea metodelor şi instrumentelor validate ştiinţific, pentru realizarea 

procesului de evaluare şi diagnoză  a unei situaţii de criză psihoeducaţională C 2.1. 

 Transpunerea modelului teoretic în realizarea unui plan de intervenţie psihologică, 

psihoeducaţională, având în vedere nevoile beneficiarului C 3.3 

 Justificarea opţiunii pentru modelul teoretic de analiză a procesului/rezultatelor, prin 

prisma adecvării la intervenţia implementată C 5.2. 

 Analiza avantajelor şi limitelor obiectivelor şi metodologiei elaborate prin prisma adecvării 

lor la specificul serviciilor oferite C  1.4 

C
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tr
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 Competenţa de facilitator al învăţării prin medii virttuale 

 Identificarea şi operarea cu informaţii din surse validate ştiinţific relativ la autocunoaşterea 

şi dezvoltarea personală a copilului / elevului 

 Proiectarea unei cercetări proprii (fundamentale sau aplicative) în domeniul consilierii 

şcolare 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

Conceptual de criză educaţională.. Modele ale crizei 

Modalităţi de evaluare a situaţiei de criză educaţională. 

Gestionarea situaţiilor de criză educaţională 

.  

expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată,  

 

Modele de prevenţie şi de intervenţie în criza 

educaţională 

expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată, 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 dezvoltarea abilităţilor de identificare şi analiză componenţială a 

situaţiilor problematice din şcoală: identificarea factorilor declanşatori, 

a factorilor de menţinere  şi  a resurselor personale ale elevilor; 
 formarea de abilităţi şi tehnici specifice de rezolvare a situaţiilor 

problematice; 

 dezvoltarea  şi monitorizarea unor strategii de optimizare a funcţionării 

cognitive a elevilor în cadrul  procesului de relaţionare. 
 realizarea unor proiecte specifice de management a clasei / grupei  
 



activităţi de grup,  

Abordări teoretice ale managementului clasei expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Evaluarea funcţională a comportamentului. 

Identificarea unei probleme comportamentale 

specifice, precum şi a factorilor ce o declanşează şi o 

menţin 

expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Tehnici de ameliorare a comportamentelor 

dezadaptative 

expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Agresivitatea şi violenţa în şcoală (operaţionalizarea 

conceptelor, modele teoretice explicative, cauze şi 

consecinţe). Managementul furiei 

expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Timiditatea  (operaţionalizarea conceptelor, modele 

teoretice explicative, cauze şi consecinţe, intervenţie). 

expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Sentimentul de însingurare (operaţionalizarea 

conceptelor, modele teoretice explicative, cauze şi 

consecinţe, intervenţie). 

expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Managementul pb de comunicare expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Anxietatea de testare expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Tulburările de conduită. Hărţuirea. expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Tulburarea de atenţie şi hiperactivitate (ADHD)  expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

Tulburare de tip opozant expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

 



dezbatere 

Intervenţii specifice în caz ul copiilor cu CES expunerea, clarificare 

conceptuală, 

exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori 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  Proiect: Gestionarea unei 30% 



situaţii de criză educaţională  

Analiza critică a 2 studii  

Analiza unui model teoretic 

asupra managementului 

clasei  (situaţii de criză) 

Examina 

Examen scris 

 

20% 

10% 

 

 

 

40% 

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 Sarcinile de lucru trebuie predate la termenele fixate de către cadrul didactic şi comunicate din timp. 

Lucrările (proiectele, referatele, reaction paper, etc.) predate după termenul fixat nu se iau în 

considerare.  

 Orice material elaborat de către studenţi pe parcursul activităţilor va face dovada originalităţii. 

Studenţii ale căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptaţi la examinarea finala. 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

20.09.2018            Conf. dr. Viorel MIH   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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