
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 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psiholog 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Consiliere şcolară şi orientare în carieră PLR1626 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Oana Negru-Subţirică 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Drd. Iulia Domocuș, Drd. Bogdan 

Glăvan, Drd. Bianca Marinică 

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 

Semestrul 

2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

grilă+evaluare 

pe parcurs 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: 150 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 47 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 3 

Examinări 2 

Alte activităţi: participare la studii, cercetări 2 

3.7 Total ore studiu individual 102  

3.8 Total ore pe semestru 150 ore 

3.9 Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Psihologia Dezvoltării 

• Psihologie Şcolară 

4.2 de competenţe • 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 De desfăşurare a cursului Videoproiector, staţie sonorizare, laptop, videoproiector 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Videoproiector , staţie sonorizare, laptop, videoproiector, materiale xeroxate pentru 
activităţi de seminar 

 

6. Competenţele specifice acumulate 



 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

a. Cunoaştere şi înţelegere 

- cunoaşte asumpţiile principalelor modele ale dezvoltării carierei 

- argumentează mecanismele postulate de abordările teoretice din domeniul dezvoltării 
carierei în context şcolar 

- realizează conexiuni între diferitele procese şi etape în dezvoltarea carierei 

- înţelege serviciile de consiliere şi orientare (informare în carieră, orientare în carieră, 
consiliere în carieră) prin prisma caracteristicilor beneficiarilor şi a particularităţilor 
dificultăţilor în carieră 

 

b. Explicare şi interpretare 

- interpretează procesele implicate în dezvoltarea carierei prin prisma mecanismelor şi a 
factorilor care stau la baza acestora 

- explică dificultăţile în dezvoltarea carierei prin raportare la modelele teoretice adiacente şi la 
direcţiile de intervenţie practică 

- realizează analize comparative între asumpţiile modelelor teoretice ale dezvoltării carierei 

c. Instrumental – aplicative 

- exersează tehnici individuale de consiliere şi orientare în carieră 

- aplică la nivel bazal tehnici de grup pentru consiliere şi orientare în carieră 

- proiectează la nivel bazal intervenţii aplicative de consiliere şi orientare 

d. Atitudinale 

- îşi dezvoltă atitudini pozitive faţă de procesul de dezvoltare a propriei cariere 

- promovează rolul serviciilor de dezvoltare a carierei (consiliere în carieră, orientare în 
carieră, etc.) la nivel individual şi organizaţional (şcoli, ONG-uri, etc.) 

- valorizează diferenţele interindividuale în managementul şi dezvoltarea carierei 
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 - dezvoltarea gândirii critice 

- autocunoaștere și rezolvare de probleme/ luare de decizii 

- managementul resurselor materiale şi de timp 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- familiarizarea studenţilor cu principalele teorii psihologice din domeniul 
consilierii şi orientării în carieră, cu accent asupra unor dimensiuni 
aplicative privind procesul de dezvoltare a carierei şi luare de decizii 
vocaţionale 

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea principalelor abordări teoretice din domeniul consilierii 
şcolare şi orientării în carieră 

- înţelegerea procesului de consiliere şi orientare în carieră 

- asimilarea unor tehnici şi metode de lucru individual şi în grup pentru 
consiliere în context şcolar şi orientare în carieră 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



1. Curs introductiv (prezentarea cursului şi aspecte 

administrative). Conceptul de carieră din 

perspectiva consilierii şi a orientării în carieră: 

evoluţie şi semnificaţie, mecanisme implicate 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere,  sinteza 

cunoştinţelor, 
descoperire dirijată 

 

2. Dimensiuni ale dezvoltării identităţii în adolescenţă 

şi perioada de emergenţă a vârstei adulte 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 

dezbatere, sinteza 
cunoştinţelor, 

descoperire dirijată, 

activităţi de grup 

 

3. Identitate vocațională și adaptabilitate în carieră în 

adolescență 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 
dezbatere 

 

4. Stadialitate în dezvoltarea carierei expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 
dezbatere 

 

5. Dezvoltare vocațională între intenționalitate și 

limitări socio-economice 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 
dezbatere 

 

6. Abordări socio-cognitive ale dezvoltării carierei expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 
dezbatere 

 

7. Luarea deciziilor legate de carieră expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 
demonstrativ, 

dezbatere 

 

8. Intervenții fundamentate empiric de consiliere în 

carieră și dezvoltare a carierei 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 
dezbatere 

 

9. Interese, abilităţi şi valori personale şi profesionale expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 
dezbatere 

 

10. Managementul tranziţiei de la şcoală la muncă expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 
dezbatere 

 

11. Consilierea şi orientarea în carieră a clienţilor cu 

dificultăţi legate de managementul carierei 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 
dezbatere 

 

12. Curs de recapitulare expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, 
dezbatere 

 

Bibliografie 

Negru-Subtirica, O. (2017). Formarea identității și rosturile vieții: Despre sens și direcție. Editura ASCR, 

Cluj-Napoca. ISBN 978-606-977-007-8 (p. 11-19 și p.32-49) 

Skorikov, V. B. & Vondracek, F. W. (2011). Occupational identity. In: S. J. Schwartz, K. Luyckx & V. 

L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 693-714). New York: Springer. 

(Curs 2) 



Suport de curs pentru învăţământ la distanţă Consiliere şcolară şi orientare în carieră – Modul 2: Perspective 

teoretice majore în psihologia vocaţională (Curs 4, Curs 6, Curs 7) 

Negru-Subtirica, O., Timar-Anton, C., Marinica, B., & Glavan, B. (2021). How Poverty Affects Youth 

Development: From Social Inequalities to Social Inclusion. In O. Negru-Subtirica & E. Crocetti (Eds.), 

Building inclusive societies: Promoting social inclusion and reducing discrimination (BUILD). ASCR 

Publishing House. (Curs 5) 

Brown, S. D., & Lent, R. W. (2016). Vocational psychology: Agency, equity, and well-being. Annual 

Review of Psychology, 67, 541-565. (Curs 5, Curs 6) 

Notă: Din lucrările menţionate mai sus este obligatorie doar parcurgerea capitolelor aferente temelor predate 

la curs. 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii. 
De citit pentru seminar: 

1. Aspecte introductive, administrative; sarcina de 

semestru. 

sinteza cunoştinţelor, 

clarificarea 
conceptuală, activităţi 

de grup, conversaţia, 

dezbaterea 

 

2. Evaluarea clientului și setarea de obiective în 

consilierea în carieră 

sinteza cunoştinţelor, 

clarificarea 
conceptuală, activităţi 

de grup, conversaţia, 

dezbaterea 

 

3. Dezvoltarea aspiraţiilor ocupaţionale din 

perspectiva circumscrierii şi compromisului 

vocaţional. Stereotipuri de carieră 

sinteza cunoştinţelor, 

clarificarea 
conceptuală, activităţi 

de grup, conversaţia, 

dezbaterea 

Din modulul 2 al suportului 

de curs: 2.2. Teoria 

circumscrierii şi 

compromisului 

4. Activități de autocunoaștere pentru dezvoltarea 

carierei: interese, abilități și personalitate 

sinteza cunoştinţelor, 

clarificarea 

conceptuală, activităţi 

de grup, conversaţia, 
dezbaterea 

Din modulul 2 al suportului 

de curs: 1. Teoria 

corespondenţei persoană- 

mediu 

5. Identificarea şi combaterea miturilor legate de 

carieră 

sinteza cunoştinţelor, 

clarificarea 

conceptuală, activităţi 

de grup, conversaţia, 
dezbaterea 

 

6. Cum afectează sărăcia dezvoltarea 

educațională/vocațională a tinerilor: De la inegalitate 

socială la incluziune socială 

sinteza cunoştinţelor, 

clarificarea 
conceptuală, activităţi 

de grup, conversaţia, 

dezbaterea 

Negru-Subtirica et al., 2021 

7. Identitatea educațională și vocațională. Aplicații 

practice 

sinteza cunoştinţelor, 

clarificarea 
conceptuală, activităţi 

de grup, conversaţia, 

dezbaterea 

Skorikov & Vondracek 

(2011) 

8. Adaptabilitatea în carieră. Aplicații practice sinteza cunoştinţelor, 

clarificarea 
conceptuală, activităţi 

de grup, conversaţia, 

dezbaterea 

Negru-Subtirica (2017) 

pag. 44-52 

9. Aplicaţii ale abordării socio-cognitive privind 

dezvoltarea carierei 

prezentarea orală, 
conversația, dezbaterea 

Din modulul 2 al suportului 

de curs: 3.1. Teoria socio- 
cognitivă a carierei 

10. Dificultăți în luarea deciziilor de carieră. Aplicații 

practice 

prezentarea orală, 

conversația, dezbaterea 
Din modulul 2 al suportului 

de curs: 3.2. Teoria 
procesării informaţiior 



  legate de carieră 

11. Activități de autocunoaștere pentru dezvoltarea 

carierei: valori 

prezentarea orală, 

conversația, dezbaterea 

 

12. Recapitulare prezentarea orală, 
conversația, dezbaterea 

 

Bibliografie 

Suport de curs pentru învăţământ la distanţă Consiliere şcolară şi orientare în carieră – Modul 2: 

Perspective teoretice majore în psihologia vocaţională (Seminar 3, 4, 9, 10) 

Negru-Subtirica, O., Timar-Anton, C., Marinica, B., & Glavan, B. (2021). How Poverty Affects Youth 

Development: From Social Inequalities to Social Inclusion. In O. Negru-Subtirica & E. Crocetti (Eds.), 

Building inclusive societies: Promoting social inclusion and reducing discrimination (BUILD). ASCR 

Publishing House. (Seminar 6) 

Skorikov, V. B. & Vondracek, F. W. (2011). Occupational identity. In: S. J. Schwartz, K. Luyckx & 

V. L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 693-714). New York: Springer. 

(Seminar 7) 

Negru-Subtirica, O. (2017). Formarea identității și rosturile vieții: Despre sens și direcție. Editura 

ASCR, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-977-007-8 (Seminar 8, pag. 44-52) 
 

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  Examen grilă 70% (60% punctaj 

obţinut în urma 

examenului grilă + 10% 
punct din oficiu) 

10.5 Seminar/laborator  Sarcina de semestru 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen grilă desfăşurat față în față (conform deciziei 

facultății: https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/2022/modalitate-examinare-sem-ii-022.pdf) în 

sesiunea de la finele semestrului II şi a unei sarcini individuale de semestru. 

Nota finală se compune din: 

a. punctajul obţinut la examenul grilă derulat față în față, în proporţie de 60% (maxim 6 puncte); 

b. evaluarea sarcinii de semestru 30% (maxim 3 puncte); 

c. 1 punct din oficiu. 

Condiţiile pentru promovarea examenului la materia Consiliere şcolară şi orientare în carieră sunt: 
minim 5 puncte din nota finală (punctaj reunit: sarcina de semestru şi examen). 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

Februarie 2022 Conf. dr. Oana Negru-Subţirică Drd. Bianca V. Marinică 

 
Drd. Iulia Domocuș 

Drd. Bogdan Glăvan 

 

 

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 17 – Society for Vocational Psychology) şi a Federaţiei Europene a 

Asociaţiilor 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 

activităţilor de consiliere şi orientare în carieră în domeniul educaţional. 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/2022/modalitate-examinare-sem-ii-022.pdf
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 

1.2. Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 

1.3. Departamentul Departamentul de Psihologie 

1.4. Domeniul de studii Psihologie 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / Calificarea Psiholog 

1.7. Forma de învăţământ Învățământ la distanță 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Consiliere Școlară și Orientare in Cariera Codul 

disciplinei 
PLR1626 

2.2. Titularul activităţilor de curs – Coordonatorul 
de disciplină 

Conf. dr. Oana Negru-Subțirică 

2.3. Titularul activităţilor de seminar– tutorele Drd. Iulia Domocuș, Drd. Bogdan Glăvan, Drd. Bianca Marinică 

2.4. Anul de 

studiu 
 

III 

2.5. Semestrul  
2 

2.6. Tipul 

de evaluare 
 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul 

disciplinei 

DF 

Obligativitate Obligatorie/ 

opțională 

DO 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână – forma cu 
4 din care: 3.2. curs 2 

  
3.3. seminar 2 

3.4. Total ore pe 
semestru – forma 

150 din care: 3.5. SI 102 AI = Nr.ore curs IF 
x nr. săptămâni 

24 3.6. AT (6 ore) + TC 
(18 ore) + AA (0 ore) 

24 

Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 62 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

3.5.4.Tutoriat (consiliere profesională) 2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi 2 

3.7. Total ore studiu 126  

3.8. Total ore pe semestru 
(număr ECTS  x 25 de ore) 

150 

3.9. Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum • Psihologia Dezvoltării 

• Psihologie Şcolară 
4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Platforma eLearning a UBB 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Videoproiector, staţie sonorizare, laptop, videoproiector, materiale xeroxate pentru 

activităţi de seminar 

 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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a. Cunoaştere şi înţelegere 

- cunoaşte asumpţiile principalelor modele ale dezvoltării carierei 

- argumentează mecanismele postulate de abordările teoretice din domeniul dezvoltării carierei în context 
şcolar 

- realizează conexiuni între diferitele procese şi etape în dezvoltarea carierei 

- înţelege serviciile de consiliere şi orientare (informare în carieră, orientare în carieră, consiliere în carieră) 
prin prisma caracteristicilor beneficiarilor şi a particularităţilor dificultăţilor în carieră 

 
b. Explicare şi interpretare 

- interpretează procesele implicate în dezvoltarea carierei prin prisma mecanismelor şi a factorilor care stau la 
baza acestora 

- explică dificultăţile în dezvoltarea carierei prin raportare la modelele teoretice adiacente şi la direcţiile de 
intervenţie practică 

- realizează analize comparative între asumpţiile modelelor teoretice ale dezvoltării carierei 

c. Instrumental – aplicative 

- exersează tehnici individuale de consiliere şi orientare în carieră 

- aplică la nivel bazal tehnici de grup pentru consiliere şi orientare în carieră 

- proiectează la nivel bazal intervenţii aplicative de consiliere şi orientare 

d. Atitudinale 

- îşi dezvoltă atitudini pozitive faţă de procesul de dezvoltare a propriei cariere 

- promovează rolul serviciilor de dezvoltare a carierei (consiliere în carieră, orientare în carieră, etc.) la nivel 
individual şi organizaţional (şcoli, ONG-uri, etc.) 

- valorizează diferenţele interindividuale în managementul şi dezvoltarea carierei 
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ţe
 

- dezvoltarea gândirii critice 

- autocunoaștere și rezolvare de probleme/ luare de decizii 

- managementul resurselor materiale şi de timp 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei familiarizarea studenţilor cu principalele teorii psihologice din domeniul 

consilierii şi orientării în carieră, cu accent asupra unor dimensiuni aplicative 

privind procesul de dezvoltare a carierei şi luare de decizii vocaţionale 

7.2. Obiectivele specifice - cunoaşterea principalelor abordări teoretice din domeniul consilierii şcolare şi 
orientării în carieră 

- înţelegerea procesului de consiliere şi orientare în carieră 

- asimilarea unor tehnici şi metode de lucru individual şi în grup pentru 
consiliere în context şcolar şi orientare în carieră 

 

8. Conţinuturi 
8.1. SI Metode de predare Observaţii 

Modul 1: Consilierea și orientarea în carieră expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, sinteza 
cunoştinţelor 

10% SI 

Modul 2: Perspective teoretice majore în psihologia vocațională expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, sinteza 
cunoştinţelor 

25% SI 

Modul 3: Diferențe individuale în comportamentul vocațional expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor 

18% SI 

Brown, S. D., & Lent, R. W. (2016). Vocational psychology: Agency, 
equity, and well-being. Annual Review of Psychology, 67, 541-565. 

expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 

15% SI 
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 demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor 

 

Negru-Subțirică, O. (2017). Formarea identității și rosturile vieții: Despre 

sens și direcție. Editura ASCR, Cluj-Napoca (paginile 11-19 și 32-52). 

ISBN 978-606-977-007-8 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor 

16% SI 

Negru-Subtirica, O., Timar-Anton, C., Marinica, B., & Glavan, B. (2021). 

How Poverty Affects Youth Development: From Social Inequalities to 

Social Inclusion. In O. Negru-Subtirica & E. Crocetti (Eds.), Building 

inclusive societies: Promoting social inclusion and reducing 
discrimination (BUILD). ASCR Publishing House. 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor 

16% SI 

Bibliografie: 

Suport de curs ID, Consiliere Școlară și Orientare în Carieră 

 

Brown, S. D., & Lent, R. W. (2016). Vocational psychology: Agency, equity, and well-being. Annual Review of 

Psychology, 67, 541-565. 

Negru-Subțirică, O. (2017). Formarea identității și rosturile vieții: Despre sens și direcție. Editura ASCR, Cluj-Napoca 

(paginile 11-19 și 32-52). ISBN 978-606-977-007-8 

Negru-Subtirica, O., Timar-Anton, C., Marinica, B., & Glavan, B. (2021). How Poverty Affects Youth Development: 

From Social Inequalities to Social Inclusion. In O. Negru-Subtirica & E. Crocetti (Eds.), Building inclusive societies: 
Promoting social inclusion and reducing discrimination (BUILD). ASCR Publishing House. 

8.2. AT Metode de predare- 

învăţare 
Observaţii 

Modul 1, Modul 2 și Bibliografie: Brown & Lent (2016), Negru-Subțirică 

et al. (2021) 

Conceptul de carieră din perspectiva consilierii şcolare şi a orientării în 

carieră: evoluţie şi semnificaţie, mecanisme implicate. Dezvoltare 

vocațională între intenționalitate și limitări socio-economice. Inegalități 

sociale în dezvoltarea carierei. Stadialitate în dezvoltarea carierei. Abordări 
socio-cognitive ale dezvoltării carierei. Luarea deciziilor legate de carieră 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor 

59 % SI 

Modul 3 și Bibliografie: Negru-Subțirică (2017) 

Diferențe individuale în comportamentul vocațional. Dimensiuni ale 

dezvoltării identităţii în adolescenţă şi perioada de emergenţă a vârstei 

adulte. Identitate vocațională și adaptabilitate în carieră în adolescență. 
Interese, abilităţi şi valori personale şi profesionale 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor 

41 % SI 

Bibliografie: 

Suport de curs ID, Consiliere Școlară și Orientare în Carieră 

 

Brown, S. D., & Lent, R. W. (2016). Vocational psychology: Agency, equity, and well-being. Annual Review of 

Psychology, 67, 541-565. 

Negru-Subțirică, O. (2017). Formarea identității și rosturile vieții: Despre sens și direcție. Editura ASCR, Cluj-Napoca 

(paginile 11-19 și 32-52). ISBN 978-606-977-007-8 

Negru-Subtirica, O., Timar-Anton, C., Marinica, B., & Glavan, B. (2021). How Poverty Affects Youth Development: 

From Social Inequalities to Social Inclusion. In O. Negru-Subtirica & E. Crocetti (Eds.), Building inclusive societies: 
Promoting social inclusion and reducing discrimination (BUILD). ASCR Publishing House. 

8.3. TC 
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

Cum afectează sărăcia dezvoltarea educațională/vocațională a tinerilor: De 

la inegalitate socială la incluziune socială (Negru-Subțirică et al., 2021) 

exemplul demonstrativ, 

sinteza și aplicarea 

cunoştinţelor 

18 ore 

Bibliografie: 

Suport de curs ID, Consiliere Școlară și Orientare în Carieră 

 

Brown, S. D., & Lent, R. W. (2016). Vocational psychology: Agency, equity, and well-being. Annual Review of 

Psychology, 67, 541-565. 

Negru-Subțirică, O. (2017). Formarea identității și rosturile vieții: Despre sens și direcție. Editura ASCR, Cluj-Napoca 

(paginile 11-19 și 32-52). ISBN 978-606-977-007-8 

Negru-Subtirica, O., Timar-Anton, C., Marinica, B., & Glavan, B. (2021). How Poverty Affects Youth Development: From 

Social Inequalities to Social Inclusion. In O. Negru-Subtirica & E. Crocetti (Eds.), Building inclusive societies: 
Promoting social inclusion and reducing discrimination (BUILD). ASCR Publishing House. 
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8.4. AA Metode de predare- 

învăţare 
Observaţii 

― ― ― 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor 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. SI (curs) Examen grilă în 
sesiune 

Punctaj obținut la examenul grilă în 
sesiune 

70% 

10.5. TC / AA Sarcina de semestru Evaluarea sarcinii de semestru 30% 

Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen grilă desfăşurat în sesiunea de la finele semestrului I şi a unei sarcini 

individuale de semestru. 
Nota finală se compune din: 

a. punctajul obţinut la examenul grilă în proporţie de 60% (maxim 6 puncte); 

b. evaluarea sarcinii de semestru 30% (maxim 3 puncte); 

c. 1 punct din oficiu. 

Condiţiile pentru promovarea examenului la materia Consiliere şcolară şi orientare în carieră sunt: minim 5 puncte din 

nota finală (punctaj reunit: sarcina de semestru şi examen). 

 

 

 
Coordonator de disciplină 

Conf. univ. dr. Oana Negru-Su 

Tutore de disciplină 

Drd. Iulia Domocuș 

bţirică  
Drd. Bogdan Glăvan 
Drd. Bianca Marinică 

 

Data 
Resp

 

Februarie 2022 
Conf.

 
onsabil de studii ID/IFR, 

univ. dr. Sebastian Pintea 

 

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 17 – 

Society for Vocational Psychology) şi a Federaţiei Europene a Asociaţiilor 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 activităţilor de consiliere şi orientare în carieră în domeniul educaţional. 


