
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Consiliere și intervenție psihologică în dezvoltarea umană 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Consiliere Vocațională (PMR1512) 

2.2 Titularul activităţilor de 

curs 

Conf. dr. Oana Negru-Subțirică 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Conf. dr. Oana Negru-Subțirică 

2.4 Anul de 

studiu 

2 2.5 

Semestrul 

1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen+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 2.50 3.3 seminar/laborator 0.75 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 45.5 Din care: 3.5 curs 35 3.6 seminar/laborator 10.5 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20.5 

Pregătire seminarii/laboratoare,teme, referate, portofolii şi eseuri 29 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: implicare în activități de cercetare 3 

3.7 Total ore studiu individual 97.5 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Psihologia dezvoltării (copilăria de mijloc până la tranziția spre vârsta 

adultă) 

• Psihologie educațională 

4.2 de competenţe • Competențe de citire și analiză critică a unor materiale științifice 

• Competențe de nivel mediu privind metodologiile utilizate în cercetarea 

psihologică 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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La finalul acestui curs masteranzii vor:   

- înţelege rolul modelelor teoretice ale dezvoltării vocaţionale în planificarea intervenţiilor 

aplicative, în funcție de nevoile beneficiarilor (C1.2) 

- utiliza modele de evaluare privind dezvoltarea vocațională, pentru conceptualizarea problemelor 

beneficiarului (C2.2) 

- planifica intervenţii psihologice de dezvoltare vocaţională și consiliere vocaţională cognitiv-

comportamentală, în conformitate cu modelele teoretice adecvate și nevoile beneficiarului 

(C3.3) 

- aplica dinamic metode și tehnici de dezvoltare vocațională în funcţie de particularităţile de 

dezvoltare şi problemele specifice ale beneficiarilor (C4.3) 

- analiza critic rezultatele intervenției psihologice de dezvoltare vocaţională în contexte 

educaţionale (clasă, şcoală, comunitate, etc.) (C5.4) 

- comunica rezultatele intervențiilor psihologice de dezvoltare vocațională, în conformitate cu 

particularitățile beneficiarilor și normele etice ale profesiei de psiholog (C6.3) 
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 La finalul acestui curs masteranzii vor:   

 - înțelege principiile și a implicațiile etice ale activităților de consiliere vocațională (din 

perspectiva consilierului și a beneficiarilor) 

- planifica la nivel bazal cercetări fundamentale și aplicative (pentru grupele de vârstă și tipul de 

conținuturi abordate în cadrul materiei) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Aspecte introductive privind dezvoltarea 

vocațională: clarificări conceptuale, concepte cheie, 

aplicații pentru contextul din România 

Prelegerea 

interactivă, exemplul 

demonstrativ 

 

2. Cum citim teoriile vocaţionale pentru a le transfera 

în intervenţii aplicative  
Prelegerea 

interactivă, dezbatere, 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 

Xerox și hârtie pentru multiplicarea materialelor didactice  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 

Xerox și hârtie pentru multiplicarea materialelor didactice 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- dezvoltarea unor abilități și cunoștințe privind consilierea vocațională 

(pentru segmentul de vârstă copilărie-perioada de emergență a vârstei adulte) 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

- cunoașterea principalelor modele ale dezvoltării vocaţionale în planificarea 

intervenţiilor aplicative (pentru segmentul de vârstă copilărie-perioada de 

emergență a vârstei adulte) 

- raportarea componentelor modelelor dezvoltării vocaţionale în funcţie de 

particularităţi de dezvoltare şi probleme specifice ale beneficiarilor 

- familiarizarea cu dinamica intervenţilor psihologice de dezvoltare 

vocaţională și consiliere vocaţională cognitiv-comportamentală în contexte 

educaţionale (clasă, şcoală, familie, comunitate, etc.) 

- cunoașterea de metode și tehnici de dezvoltare vocațională, particularizate 

pe caracteristici de dezvoltare şi problemele specifice ale beneficiarilor  

- problematizarea rezultatelor intervențiilor psihologice de dezvoltare 

vocaţională în contexte educaţionale  

- aprofundarea modului de comunicare a rezultatele intervențiilor psihologice 

de dezvoltare vocațională în contexte educaționale 



descoperire dirijată 

3. Procesul de consiliere vocaţională/în carieră. 

Dinamică  
Prelegerea 

interactivă, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

4. Dezvoltarea reprezentărilor legate de muncă: 

factori personali și sociali 
Prelegerea 

interactivă, dezbatere, 

descoperire dirijată 

 

5. Evaluarea psihologică în consilierea în 

carieră/vocațională 
Prelegerea 

interactivă, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

6. Abordări constructiviste și social-constructiviste ale 

intervenţiilor în carieră.  

 

Prelegerea 

interactivă, exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

7.  Identificarea și analiza scopurilor sau/și a 

dificultăților clientului 
Prelegerea 

interactivă, exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere 

 

8.  Tehnica evaluării vieții și a carierei  Prelegerea 

interactivă, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

9.  Strategii de asistare a clienților pentru adaptarea la 

schimbare 
Prelegerea 

interactivă, predare 

dirijată 

 

10. Etica procesului de consiliere vocațională 1: Lucrul 

cu minori și familiile acestora 
Prelegerea 

interactivă, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

11. Etica procesului de consiliere vocațională 2: Lucrul 

cu adulți și procesul de intervizare profesională. 
Prelegerea 

interactivă, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

12. Utilizarea social media în consilierea în 

carieră/vocațională 

 

Prelegerea 

interactivă, predare 

dirijată 

 

13. Analiză integrativă a consilierii vocaționale pentru 

adolescenți și adulți emergenți 
exemplul 

demonstrativ 

 

14. Analiză integrativă a consilierii vocaționale pentru 

adulți 
exemplul 

demonstrativ 

 

Bibliografie 
1. Amundson, N., & Thrift, E. (2008). The emergence of more dynamic counseling methods. In International 

Handbook Of Career Guidance, Eds J. A. Athanasou & R. van Esbroeck, (pp.325-339). Springer: Dordrecht. 

2. Blustein, D.L. (2006).  The psychology of working: A new perspective for counseling, career development, 

and public policy.  Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

3. Cemalcilar, Z., Secinti, E., & Sumer, N. (2018). Intergenerational transmission of work values: A meta-

analytic review. Journal of Youth and Adolescence, 47, 1559–1579. 

4. Gysbers, N. C., Heppner, M. J., & Johnston, J. A. (2014). Career counseling: Holism, diversity, and 

strengths. John Wiley & Sons. 
5. Negru-Subțirică, O. (2017). Formarea identității și rosturile vieții: Despre sens și direcție. Editura ASCR, 

Cluj-Napoca. ISBN 978-606-977-007-8 

 

 



8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
1. Aspecte introductive privind dezvoltarea 

vocațională: clarificări conceptuale, concepte cheie, 

aplicații pentru contextul din România 

Exemplul 

demonstrativ, studiul 

de caz, descoperire 

dirijată 

 

2. Cum citim teoriile vocaţionale pentru a le transfera 

în intervenţii aplicative. Aplicații practice.  
Activitate de grup, 

studiul de caz, 

descoperire dirijată 

 

3. Procesul de consiliere vocaţională/în carieră. 

Dinamică. Aplicații practice. 
Exemplul 

demonstrativ, studiul 

de caz, activități 

individuale și de 

gruăp 

 

4. Dezvoltarea reprezentărilor legate de muncă: 

factori personali și sociali. Aplicații practice. 
Studiul de caz, 

activitate de grup, 

descoperire dirijată 

 

5. Evaluarea psihologică în consilierea în 

carieră/vocațională. Aplicații practice. 
Studiul de caz, 

activitate de grup, 

descoperire dirijată 

 

6. Abordări constructiviste și social-constructiviste ale 

intervenţiilor în carieră. Aplicații practice. 

 

Simulare, studiul de 

caz, activitate de 

grup, exemplul 

demonstrativ 

 

7.  Identificarea și analiza scopurilor sau/și a 

dificultăților clientului. Aplicații practice. 
Simulare, studiul de 

caz, activitate de 

grup, exemplul 

demonstrativ 

 

8. Tehnica evaluării vieții și a carierei. Aplicații 

practice. 
Studiul de caz. Joc de 

rol. Simulare. 

 

9.  Strategii de asistare a clienților pentru adaptarea la 

schimbare. Aplicații practice. 
Studiul de caz, 

descoperire dirijată, 

învățare ghidată 

 

10. Etica procesului de consiliere vocațională 1: Lucrul 

cu minori și familiile acestora. Aplicații practice. 
Studiul de caz. Joc de 

rol. Simulare 

 

11. Etica procesului de consiliere vocațională 2: Lucrul 

cu adulți și procesul de intervizare profesională. . 

Aplicații practice. 

Exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

12. Utilizarea social media în consilierea în 

carieră/vocațională. Aplicații practice. 

 

Studiul de caz, 

descoperire dirijată, 

învățare ghidată 

 

13. Analiză integrativă a consilierii vocaționale pentru 

adolescenți și adulți emergenți. Aplicații practice 
Exemplul 

demonstrativ 

 

14. Prezentări de proiecte Exemplul 

demonstrativ 

 

Bibliografie 
1. Amundson, N., & Thrift, E. (2008). The emergence of more dynamic counseling methods. In International 

Handbook Of Career Guidance, Eds J. A. Athanasou & R. van Esbroeck, (pp.325-339). Springer: Dordrecht. 

2. Blustein, D.L. (2006).  The psychology of working: A new perspective for counseling, career development, 

and public policy.  Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

3. Cemalcilar, Z., Secinti, E., & Sumer, N. (2018). Intergenerational transmission of work values: A meta-

analytic review. Journal of Youth and Adolescence, 47, 1559–1579. 

4. Gysbers, N. C., Heppner, M. J., & Johnston, J. A. (2014). Career counseling: Holism, diversity, and 

strengths. John Wiley & Sons. 
5. Negru-Subțirică, O. (2017). Formarea identității și rosturile vieții: Despre sens și direcție. Editura ASCR, 



Cluj-Napoca. ISBN 978-606-977-007-8 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Analiza şi dezvoltarea cunostinţelor şi competenţelor profesionale integrează atât prevederile Colegiului 

Psihologilor din România (COPSI), cât şi cele ale Asociaţiei Psihologilor Americani (American 

Psychological Association, Divizia 15 și Divizia 16) și a Federației Europene a Asociațiilor de Psihologie 

(European Federation of Psychologists Associations). Secvenţele didactice sunt întărite de studii de caz, 

rezultate ale cercetărilor extrase atât din literatura de specialitate, cât şi din colaborările cu instituţii de 

învăţământ, inspectorate şcolare şi a documentelor oficiale privind dinamica muncii de psiholog în domeniul 

educaţional (privat sau public). 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Evaluarea abilităților și a 

cunoștințelor speficice dezvoltate 

prin parcurgerea acestei materii 

Examen scris (aplicativ) în 

sesiune, cu toate 

materialele pe masă  

 

40% 

10.5 

Seminar/laborator 

Aplicarea/adaptarea unui model 

teoretic al dezvoltării vocaționale 

pentru înțelegerea dezvoltării 

vocaționale în context de pandemie 

Prezentare orală + predare 

materiale scris (sarcină de 

grup) 

20% 

Evaluare pe parcursul semestrului: 

portofoliu ședințe de consiliere 

vocațională 

Prezentare orală ședințe de 

consiliere și completare fișe 

pentru fiecare ședință 

(sarcină individuală) 

20% 

Evaluare pe parcursul semestrului: 

Dezvoltare materiale de self-help 

Prezentare materiale de 

self-help dezvoltate (sarcină 

de grup) 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Prezentarea sarcinilor in intervalele de timp alocate pe parcursul semestrului, conform planificării 

discutate la primul curs. 

• Punctaj minim de 50% din examenul scris (2 puncte din 4); îndeplinirea acestui criteriu condiționează 

promovarea. 

 

Data completării: octombrie 2021   

Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Conf. dr. Oana Negru-Subtirica                         Conf. dr. Oana Negru-Subtirica 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


