
 

 

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 

Master Consiliere şi Intervenţie Psihologică în Dezvoltarea Umană 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Design-ul oportunităţilor de dezvoltare umană 

 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Dorothea (Thea) Ionescu 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Conf. dr. Dorothea (Thea) Ionescu 

2.4 Anul de 

studiu 

2 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Portofoliu, evaluare 

continuă. 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţional 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 

Tutoriat 5 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 6 

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  Parcurgerea acestui curs este facilitată  în cazul în care au fost 

urmate anterior cursurile de Psihologia dezvoltării (nivel licenţă), 

Dezvoltarea copilului (nivel master), Dezvoltarea adolescentului 

(nivel master) şi Dezvoltarea din perspectiva cogniţiei ancorate: 

implicaţii pentru educaţie (nivel master) 

4.2 de competenţe  Capacitatea de analiză critică a literaturii de specialitate  

 Capacitatea de a opera cu conceptele fundamentale ale metodologiei 



 

 

cercetării psihologice 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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CUNOŞTINŢE 

 

 Identificarea modalităţilor de „traducere” a datelor din cercetarea fundamentală în activităţi 

practice cu un anumit scop (de pildă, optimizare) 

 Cunoaşterea  principalelor caracteristici ale copiilor cu trasee specifice de dezvoltare cognitivă 

(de exemplu, dislexie, dificultăţi în învăţarea abilităţilor matematice, supradotare) şi analiza 

mecanismelor care stau la baza acestora  

 

ABILITĂŢI 

 Proiectarea unor activităţi de optimizare pe baza datelor ştiinţifice referitoare la dezvoltarea 

copilului 

 Proiectarea unor planuri de intervenţie pentru copiii cu trasee specifice de dezvoltare  
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 Promovarea  valorilor care optimizează dezvoltarea  

 Înţelegerea implicaţiilor etice ale desfăşurării de activităţi profesionale cu copiii cu nevoi 

speciale 

 Proiectarea unor cercetări proprii pentru investigarea detaliată a diferitelor trasee de dezvoltare 

cognitivă 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

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: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

str. Republicii nr. 37 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Calculator conectat la Internet Imprimantă 

 Acces la echipamente de fotocopiere 

 Loc de desfăşurare: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

Str. Republicii nr. 37 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dezvoltarea abilităţii de a utiliza informaţiile teoretice în realizarea de 

aplicaţii practice educative/de optimizare 

 Familiarizarea cu principalele tipuri de trasee specifice de dezvoltare 

cognitivă 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 Cunoaşterea principalelor caracteristici ale diferitelor trasee de 

dezvoltare 

 Înţelegerea cauzelor care determină traseele specifice de dezvoltare 

cognitivă  

 Utilizarea gândirii critice prin preluarea de concepte din domeniul 



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs şi seminar (3 ore/temă) Metode de predare Observaţii 

Variabilitatea inter- şi intra-individuală 

 

Prelegere interactivă 

Dezbatere  

Se va face legătura cu 

cunoştinţele anterioare de 

la materii care vizează 

dezvoltarea copilului şi a 

adolescentului 

Crearea de oportunităţi de dezvoltare: principii 

 

Predare dirijată 

Muncă în echipă 

 

Design-ul activităţilor menite să optimizeze 

dezvoltarea tipică (1) 

Muncă în echipă 

Întrebări deschise 

Dezbatere 

 

Design-ul activităţilor menite să optimizeze 

dezvoltarea tipică (2) 

Muncă în echipă 

Întrebări deschise 

Dezbatere 

 

Copiii altfel: dislexia  Predare dirijată 

Muncă în echipă 

Întrebări deschise 

Dezbatere  

 

Copiii altfel: discalculia 

 

Predare dirijată 

Muncă individuală 

Muncă în echipă 

 

Copiii altfel: supradotarea  

 

Predare dirijată 

Învăţare prin sinergie 

 

Creativitatea 

 

Predare dirijată 

Studiu de caz 

Muncă în echipă 

 

Optimizarea dezvoltării la copiii cu trasee specifice 

de dezvoltare - particularităţi şi provocări 

Dezbatere 

Învăţare prin sinergie 

 

Design-ul activităţilor menite să optimizeze 

dezvoltarea tipică şi atipică (1) 

 

Muncă individuală 

Muncă în echipă 

Dezbatere 

Demonstraţie  

 

Design-ul activităţilor menite să optimizeze 

dezvoltarea tipică şi atipică (2) 

Predare dirijată 

Demonstraţie 

Întrebări deschise 

 

Design-ul activităţilor menite să optimizeze 

dezvoltarea tipică şi atipică (3) 

Prelegere interactivă 

Descoperire dirijată 

Dezbatere  

 

Implicaţii pentru educaţie 

 

Munca în echipă 

Învăţare prin sinergie 

Studiu de caz 

 

Contexte favorabile dezvoltării Dezbatere 

Munca individuală 

Întrebări deschise 

 

 

 

 

psihologiei dezvoltării şi realizarea de aplicaţii practice pe baza 

acestora.  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Masteranzii vor exersa abilitatea de a traduce informaţia ştiinţifică în activităţi particulare menite să 

optimizeze dezvoltarea. De asemenea, ei vor dobândi cunoștințe de ultimă oră referitoare la caracteristicile 

dezvoltării în cazul copiilor cu trasee specifice de dezvoltare cognitivă, precum şi la mecanismele care duc 

la apariţia acestor trasee. Astfel, ei vor exersa abilitatea de a proiecta activităţi şi intervenţii adaptate pentru 

copiii tipici sau cu trasee specifice, gândite prin prisma noilor abordări post-cognitiviste din literatura de 

specialitate. Disciplina este importantă pentru profesia de psiholog şi cea de consilier. 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs şi seminar Capacitatea de a analiza 

critic conţinuturile 

ştiinţifice 

Reaction paper (analiza 

critică a unor lucrări de 

specialitate) 

30% 

Realizarea unei lucrări 

pentru demonstrarea 

capacităţii de a aplica 

conceptele şi teoriile 

studiate în situaţii 

concrete. 

Proiect aplicativ 50% 

 Gradul de implicare în 

cadrul activităţilor de 

seminar prin răspunsul la 

întrebări și prin angajare în 

discuții 

Evaluare continuă 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 



 

 

Participare activă la seminarii în proporţie de 75%.  

Predarea portofoliului complet. 

 

 Notă: La această materie vor avea loc 3 întâlniri online astfel: în prima săptămână, în săptămâna a zecea şi 

săptămâna a doisprezecea. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.....7.10.2022.............  ........ .......................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


