
FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ 
superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 
1.3 Departamentul Psihologie/ Psihologie clinică și psihoterapie 
1.4 Domeniul de studii Psihologie 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Psihologie judiciară 

 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea 
disciplinei 

Aplicații judiciare ale psihologiei pozitive 

2.2 Titularul activităților de curs Lect. dr. Diana Nechita 
2.3 Titularul activităților de seminar Lect. dr. Silviu Matu 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul 

disciplinei 
Opțional 

 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învățământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 42 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 21 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 27 
Tutoriat 4 
Examinări 2 
Alte activități: cercetare 1 
3.7 Total ore studiu individual 90  
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 

 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum • Psihologie aplicată în domeniul judiciar 
• Psihologie clinică judiciară 
• Științe cognitive aplicate în context judiciar 

4.2 de competențe • Capacitate de transfer și adaptare a cunoștințelor de psihologie 
judiciară la domeniul psihologiei pozitive 

• Deținerea unor   competențe de bază de diagnostic și evaluare 
psihologică 

• Deținerea unor competențe de bază privind elaborarea programelor de 
prevenție și intervenție psihologică 
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5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfășurare a 
cursului 

• Sală de curs cu minim 50 locuri, calculator și videproiector, tablă, 
flipchart, instrumente de scris 

5.2  De desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală de curs cu minim 30 locuri, calculator și videproiector, tablă, 
flipchart, instrumente de scris 

 
 

6. Competențele specifice acumulate 
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1. Cunoștințe 
• Înțelege istoricul și conceptele cheie din psihologia pozitivă 
• Înțelege și explică necesitatea și utilitatea studiului psihologic al stării de bine și 

experiențelor pozitive 
• Cunoaște și problematizează aspectele cheie ale stării de bine și sănătății mintale 
• Cunoaște principalele strategii de prevenție și intervenție promovate de psihologia pozitivă 

 
2. Abilități 
• Aplică conceptele relevante din psihologia pozitivă în domeniul prevenției problemelor 

psihologice și al optimizării personale în context judiciar 
• Aplică aspectele relevante din psihologia pozitivă în domeniul tratamentului tulburărilor 

mintale în context judiciar 
• Planifică și realizează cercetare în domeniul psihologiei pozitive 
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• Analizează critic literatura de specialitate 
• Utilizează principiile argumentării corecte și elaborează prezentări publice 
• Implementează demersuri de cercetare în psihologie 
• Manifestă  interes pentru dezvoltare personală și profesională continuă 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Oferirea de cunoștințe privind studiul psihologic al stării de 

bine/fericirii și experiențelor umane pozitive, cu focalizare asupra 

aplicațiilor și implicațiilor în domeniul judiciar 

7.2 Obiectivele specifice • Prezentare și discutarea istoriei și conceptelor cheie din psihologia 

pozitivă 

• Argumentare necesității și utilității studiului psihologic al stării de bine 

și experiențelor pozitive 

• Facilitarea transferului aspectelor relevante din psihologia pozitivă în 

domeniul prevenției problemelor psihologice, al optimizării personale 

și al managementului problemelor emoționale 

• Facilitarea transferului aspectelor relevante din psihologia pozitivă în 

domeniul psihologiei judiciare 



8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Psihologia pozitivă – fundamente și istoric Prelegerea 

interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

2. Starea de bine/fericirea și măsurarea acesteia Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

3. Punctele forte și măsurarea acestora Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

4. Emoțiile pozitive și impactul acestora asupra 
funcționării psihologice 

Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

5. Reglarea emoțională Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

6. Reglarea emoțiilor pozitive Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

7. Altruismul și empatia Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

8. Auto-compasiunea Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

9. Optimismul Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

10. Speranța Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

11. Recunoștința Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

12. Relații sociale și impactul lor asupra sănătății fizice 
și psihice 

Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

13. Reziliența psihologică și dezvoltarea post-traumatică Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 

 



 Întrebări deschise  
14. Promovarea sănătății mentale din perspectiva 
psihologiei pozitive 

Prelegerea 
interactivă, 
Descoperire dirijată, 
Întrebări deschise 

 

Bibliografie: 
Carr, A. (2004). Positive psychology. The science of happiness and human strenghts. (Capitolul 8: 
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human strenghts. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc. (Cap. 5, 9, 10, 11, 12, 13) 

Wai, S. Tse., & Yip, T. J. H. (2009). Relationship between dispozitional forgiveness of others, 
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positive emotion regulation intervention. PLoS One, 9(4). 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
1. Aplicații judiciare ale teoriilor privind starea de 
bine/fericirea 

Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

2. Identificarea și dezvoltarea punctelor forte Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

3. Strategii de intervenții privind îmbunătățirea 
reglării emoționale și de creștere a emoțiilor 
pozitive 

Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

4. Starea de flux și cultivarea acesteia Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

5. Aplicații ale intervențiilor de auto-
compasiune în mediul judiciar 

Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

6. Modalități de promovare a altruismului Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

7. Optimismul: strategii de intervenție generale și 
specifice pentru mediul judiciar 

Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

8. Impactul și promovarea speranței în mediul 
judiciar 

Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

9. Recunoștința: strategii de intervenție în mediul 
judiciar 

Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

10. Promovarea relațiilor sociale în mediul judiciar Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

11. Evaluarea și dezvoltarea înțelepciunii Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

12. Facilitarea dezvoltării post-traumatice în 
intervențiile psihologice 

Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

13. Iertarea: aplicații în intervențiile psihologice Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 

 

14. Intervenții pozitive structurale pentru promovarea 
sănătății mentale în contexte relevante pentru 
psihologia judiciară 

Descoperire dirijată, 
Dezbatere, 
Întrebări deschise 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținuturile predate și competențele vizate au fost elaborate în acord cu standardele internaționale de 

predare/cercetare în domeniul psihologiei pozitive. În același timp, tematica disciplinei acoperă 
conceptele cheie și modelele paradigmatice cele mai relevante pentru aplicațiile psihologiei, solicitate 



de către practicieni și care răspund, în același timp, standardelor comunității profesionale. 
 

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

nota finală 
10.4 Curs Modul de analiză, sinteză 

și integrare a informației 
teoretice 

Evaluare finală: test de 
cunoștințe (grilă și/sau 
redacțional) 

60% 

10.5 Seminar/laborator Modul de analiză, sinteză Evaluare pe parcurs 40% 
și transfer a cunoștințelor 
teoretice în aplicații 
practice 

10.6 Standard minim de performanță 
• Prezența la seminarii - minim 75% 
• Condițiile  simultane  pentru  promovarea  examenului la  cursul Aplicații judiciare ale  psihologiei 

pozitive sunt: 
➢ Minim 50% din punctajul aferent examenului final scris pentru temele de curs. 
➢ Minim 50% din punctajul aferent evaluării la seminar (punctaj reunit: evaluare pe 

parcurs și finală) 
 

Data completării          Semnătura titularului de curs.         Semnătura titularului de seminar 

26.02.2020                     Lect. dr. Diana Nechita                    Lect. dr. Silviu Matu 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 

27.02.2020 Prof. univ. dr. Anca Dobrean 
 

 
 
 
 


