
 

 

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 I 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Licenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Psihologia dezvoltării (Psihologia adolescentului şi adultului) 

 

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

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Drd. Alexandra Marian, Drd. Crina Marină, Drd. Roxana 

Mateiu-Vescan, Drd. Doris Rogobete 

2.4 Anul de 

studiu 

2 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen final scris, 

proiect semestrial 

aplicativ, evaluare 

continuă. 

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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

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 

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

Tutoriat 5 

Examinări  3 

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

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Înscrierea la acest curs este condiţionată de parcurgerea următoarelor 

discipline: Introducere în Psihologie, Introducere în Neuroştiinţe, 

Psihologie Cognitivă, Psihologie Experimentală, Psihologia 

Dezvoltării (Psihologia copilului) 

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) 

 

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. Sindicatelor nr. 7 

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: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

Str. Sindicatelor nr. 7; Facultatea de Chimie şi Ingineri Chimică, str. 

Arany Janos nr. 11  



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Cunoaştere şi înţelegere  

 cunoaşterea teoriilor principale ale psihologiei dezvoltării şi metodelor specifice acesteia  

 cunoaşterea  principalelor caracteristici de dezvoltare din perioada adolescenţei şi a vârstei 

adulte 

 argumentarea modificărilor ontogenetice care apar în adolescenţă şi la vârsta adultă 

 diferenţierea mecanismelor şi factorilor care determină dezvoltarea 

2. Explicare şi interpretare 

 interpretarea modificărilor ontogenetice din adolescenţă şi perioada adultă prin prisma 

mecanismelor şi a factorilor care stau la baza acestora 

 analiza critică a modificărilor pe baza precursorilor din copilăria mică 

 explicarea diferenţelor dintre dezvoltarea normativă, tipică şi traseele atipice de dezvoltare 

3. Instrumental – aplicative  

 proiectarea investigării mecanismelor ontogenetice  

 utilizarea metodelor şi design-urilor specifice domeniului (longitudinal şi transversal) 

 realizarea de observaţii comportamentale la adolescenţi şi adulţi pe baza cunoştinţelor 

dobândite 
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 Manifestarea atitudinii pozitive faţă de orice vârstă  

 Promovarea  valorilor care optimizează dezvoltarea  

 Valorizarea diferenţelor interindividuale 

 Integrarea multi-dimensională a informaţiilor despre funcţionarea umană 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea cu principalele caracteristici ale dezvoltării la vârsta 

adolescenţei şi la vârsta adultă 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea principalelor abordări teoretice ale psihologiei 

dezvoltării 

 Cunoaşterea rolului factorilor genetici şi de mediu în dezvoltare 

 Inţelegerea modificărilor ontogenetice din timpul adolescenţei şi a 

perioadei adulte  

 Realizarea de observaţii ale comportamentului pe parcursul 

ontogenezei, aplicând cunoştinţele învăţate 

 



 

 

Trecerea de la vârsta şcolară mică la adolescenţă 

 

Expunerea 

Exemplul 

Sinteza cunoştinţelor 

Descoperire dirijată 

 

Pubertatea – impactul modificărilor biologice 

asupra dezvoltării cognitive şi socio-emoţionale 

 

Expunerea 

Exemplul 

Sinteza cunoştinţelor 

 

Adolescenţa - dezvoltare fizică 

 

Expunerea 

Exemplul 

Descoperire dirijată 

 

Adolescenţa - dezvoltare cognitivă 

 

Expunerea 

Exemplul 

Descoperire dirijată 

 

Adolescenţa - dezvoltare socio-emoţională 

 

Prelegere interactivă 

Sinteza cunoştinţelor 

 

Trecerea la vârsta adultă - etapa de adult emergent 

(emerging adulthood) 

Expunerea 

Dezbatere 

 

Adultul tânăr - dezvoltare fizică şi cognitivă 

 

Expunerea 

Exemplul 

Descoperire dirijată 

 

Adultul tânăr - dezvoltare socio-emoţională 

 

Prelegere interactivă 

Sinteza cunoştinţelor 

Descoperire dirijată 

 

Adultul de mijloc - dezvoltare fizică şi cognitivă 

 

Expunerea 

Descoperire dirijată 

 

Adultul de mijloc - dezvoltare socio-emoţională 

 

Expunerea 

Descoperire dirijată 

 

Vârsta a treia - funcţionare fizică şi cognitivă Expunerea 

Dezbatere 

 

Vârsta a treia - funcţionare socio-emoţională 

 

Expunerea 

Exemplul 

 

Analiză integrativă a modificărilor specifice 

diferitelor vârste: precursori şi factori de influenţă  

Dezbatere  

Realizarea de predicţii pe parcursul dezvoltării 

 

Prelegere interactivă  

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare  

   

Influenţe culturale asupra dezvoltării cognitive  

 

Clarificare 

conceptuală 

Activităţi de grup 

 

Rețele relaționale în copilăria de mijloc Clarificare 

conceptuală 

Activităţi de grup 

Dezbatere 

 

Asumarea de riscuri în adolescenţă Expunerea 

Sinteza cunoştinţelor 

 

Autonomia în adolescenţă Dezbatere 

Sinteza cunoştinţelor 

 



 

 

Adultul emergent – conceptualizări şi diferenţe 

culturale 

Dezbatere 

Clarificare 

conceptuală 

Activităţi de grup 

 

Adultul tânăr - noile tipuri de familii: implicaţii 

pentru dezvoltare 

Expunerea 

Activităţi de grup 

 

Reglarea emoţională la adultul tânăr Conversaţia 

Activităţi de grup 

 

Diferenţe adolescenţi-adulţi tineri Sinteza cunoştinţelor  

Adultul de mijloc – pod între generaţii  Conversaţia 

Clarificare 

conceptuală 

Activităţi de grup 

 

Creştere cognitivă la vârsta adultă de mijloc Activităţi de grup 

Dezbatere 

 

Adaptarea la vârsta a treia Conversaţia 

Clarificare 

conceptuală 

 

Selectivitatea socio-emoţională la vârsta a treia 

Activităţi de grup 

Dezbatere 

 

Analiză critică privind cercetarea fundamentală şi 

aplicativă în domeniul psihologiei dezvoltării 

Conversaţia 

Clarificare 

conceptuală 

 

Implicaţii practice ale cunoştinţelor din psihologia 

dezvoltării 

Activităţi de grup 

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

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Studenţii vor dobândi atât cunoştințe de ordin teoretic vizând caracteristicile dezvoltării la vârsta 

adolescenţei şi la vârsta adultă, 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 

şi a perioadei adulte; 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 şi a adulţilor; 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 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 50% 

Realizarea unei lucrări 

pentru demonstrarea 

capacităţii de a aplica 

teoriile şi conceptele la 

situaţii concrete. 

Proiect aplicativ 20% 

10.5 Seminar/laborator Demonstrarea înţelegerii 

cunoştinţelor acumulate şi 

a capacităţii de transfer a 

acestora. 

Examen scris 20% 

Realizarea unei lucrări 

pentru demonstrarea 

capacităţii de a aplica 

teoriile şi conceptele la 

situaţii concrete. 

Proiect aplicativ  10% 

 



 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Prezența seminarii în proporție de 75%. Prezența la examenul scris. 

 

  

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.......3.03.2021...........  ...... ... . ....  

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


