
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie educațională și consiliere psihopedagogică  
 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Evaluarea psihologica educatională 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Tulbure Bogdan Tudor 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Lector univ. dr. Tulbure Bogdan Tudor 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II  2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DI 
 

2. 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 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 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat  2 

Examinări  2 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 9 
 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Bazele teoretice ale evaluării psihologice  

 Testare psihologică. evaluarea aptitudinilor și a personalității  

4.2 de competenţe  Nu este cazul 
 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Nu este cazul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

5. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro
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si

o
n

al
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Competența de operare cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei 

 Utilizarea adecvată a conceptelor psihologice în evaluarea psihologică educațională 

 Explicarea și interpretarea fenomenelor psihologice pe baza teoriilor din domeniul psihologiei 

educaționale 

Competența de evaluare critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile 

 Evaluarea caracteristicilor psihometrice ale instrumentelor de evaluare 

 Identificarea celor mai adecvate modalități de evaluare psihologică în raport cu scopurile 

urmărite   

Competența de evaluare psihologică a individului  

 Elaborarea raportului de evaluare psihologică utlizând cunoștințe de bază din domeniul 

psihodiagnostic  

Competența de relaționare și comunicare interpersonală  

 Construirea unei relații de comunicare bazată pe empatie și acceptare necondiționată  
 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  

 Exercitarea responsabilă a sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea achizițiilor fundamentale aferente evaluarii în domeniul 

psihologiei educaționale 

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea unor cunoştinţe teoretice avansate de psihometrie.  

 Familiarizarea cu principalele strategii de evaluare utilizate în 

psihologia educatională: testul psihologic, observația sistematică, 

interviul, evaluarea comportamentală. 

 Dobândirea abilităţilor necesare elaborării unui raport de evaluare. 

 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Introducere în psihodiagnostic (4h) Prelegere, 

conversație 

De citit: Groth-Marnat, G. (2003). Handbook of psychological 

assessment (4th ed.). John Wiley & Sons, New York. 

(Chapter 1 Introduction  p.1-11 si 31-35) 

Conceptualizare si evaluare 

educațională  (2h) 

 

Prelegere, 

problematizare, 

studiul de caz 

De citit: Cormier, S., Nurius, P.S., & Osborn, C.J. (2009). 

Interviewing and change strategies for helpers: Fundamental 

skills and cognitive behavioral interventions (6th ed.). Pacific 

Grove, CA: Brooks/Cole-Thomson Learning.  (Chapter 7 

Conceptualizing and assessing cliants problems, concerns 

and context, p. 162-171). 

Interviul ca metodă de evaluare (4h) 

 

Prelegere, 

demonstrație, 

exemplificare 

De citit: Cormier, S., Nurius, P.S., & Osborn, C.J. (2009). 

Interviewing and change strategies for helpers: Fundamental 

skills and cognitive behavioral interventions (6th ed.). Pacific 

Grove, CA: Brooks/Cole-Thomson Learning. (Chapter 8 

Conducting an intrview with clients, p. 189-209). 

Testul psihologic și chestionarul ca 

metode de evaluare (2h) 

Prelegere, 

conversașie 

euristică 

De citit: Urbina S. (2004). Testarea psihologică – Ghid penru 

utilizarea competent a testelor, Editura trei, Bucuresti. (Cap. 

1) 

Principalele proprietăți ale testului 

psihologic/chestonarului: validitatea și 

fidelitatea (2h) 

Prelegere, 

problematizare, 

 

De citit: Groth-Marnat, G. (2003). Handbook of psychological 

assessment (4th ed.). John Wiley & Sons, New York. (Chapter 

1 Introduction  p.11-25) si  

Urbina S. (2004). Testarea psihologică – Ghid penru 

utilizarea competentă a testelor, Editura trei, Bucuresti. (Cap. 

4 si 5) 

Notă: Materialul in limba engleză reprezintă o sinteză mai 



 

 
bună, dar aveți si posibilitatea de a consulta și un material in 

limba română 

Ulilizarea și administrarea 

chestionarelor și testelor psihologice 

(2h)  

Prelegere, 

demonstrație, 

exemplificare 

Urbina S. (2004). Testarea psihologică – Ghid penru 

utilizarea competentă a testelor, Editura trei, Bucuresti. (Cap. 

7) 

 

Distorsiuni care survin în evaluarea  

psihologică (2h) 

Prelegere, 

conversașie 

euristică 

De citit: Tulbure, B.T. (2008). Chestionarele ca instrumente 

de evaluare: O analiză critică, Analele Universitatii din 

Oradea, Fascicula Psihologie, Vol. XIII, 28-42. 

Yossef S. B.-P. (2003). Assessing personality and 

psychopathology with self-report inventories (p. 558, 559, 

566-572) 

Evaluarea functiilor de cunoaștere – 

percepție și inteligență (2h) 

Prelegere, 

demonstrație, 

exemplificare 

Vlad, E. (2000). Evaluarea în actul educațional –terapeitutic, 

Ed. Pro-Humanitate, Bucuresti. (Capitolul IX, p.155 – 171 si 

222-226) 

Diagnosticul pe bază de prototip (2h) Prelegere, studiu 

de caz 

Westen, D. et al., (2002). Simplifying diagnosis using a 

prototype-matching approach: implications for the next 

edition of the DSM 

Elaborarea raportului de evaluare – 

integrarea informaţiilor obţinute din 

surse multiple (2h) 

Prelegere, studiu 

de caz 

De citit: Groth-Marnat, G. (2003). Handbook of psychological 

assessment (4th ed.). John Wiley & Sons, New York. 

(Chapter 15  p. 621-647) 

Predicția clinică vs predicția statistică 

(2h) 

Prelegere, 

problematizare, 

studiul de caz 

De citit: Grove W. M., (2005). Clinical Versus Statistical 

Prediction: The Contribution of Paul E. Meehl, Journal of 

Clinical Psychology, 61, 1233–1243. 

Groth-Marnat, G. (2003). Handbook of psychological 

assessment (4th ed.). John Wiley & Sons, New York. 

(Chapter 1 Introduction  p. 25 - 30) 

Bibliografie selectivă (principală) 

Cormier, S., Nurius, P.S., & Osborn, C.J. (2009). Interviewing and change strategies for helpers: Fundamental 

skills and cognitive behavioral interventions (6
th
 ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole-Thomson 

Learning.  (Capitolele 7, 8). 

Groth-Marnat, G. (2003). Handbook of psychological assessment (4th ed.). John Wiley & Sons, New York. 

(Capitolele 1, 15) 

Grove W. M., (2005). Clinical Versus Statistical Prediction: The Contribution of Paul E. Meehl, Journal of 

Clinical Psychology, 61, 1233–1243 

Tulbure, B.T. (2008). Chestionarele ca instrumente de evaluare în anxietate: O analiză critică, Analele 

Universitatii din Oradea, Fascicula Psihologie, Vol. XIII, 28-42. 

Vlad, E. (2000). Evaluarea în actul educațional–terapeitutic, Ed. Pro-Humanitate, Bucuresti. (Capitolul IX, 

p.155 – 171 si 222-226) 

Urbina S. (2004). Testarea psihologică – Ghid penru utilizarea competentă a testelor, Editura trei, Bucuresti. 

(Cap. 1, 4, 5, 7) 

 

 

7.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în psihodiagnostic (2h) Prelegerea, 

exemplificarea 

Definirea testarii si evaluarii pshologice, 

predicţia statistică şi cea clinică 

Metode de evaluare utilizate in psihologia 

educationala (2h) 

Expunerea, controversa 

constructiva 

Metode calitative, metode cantitative 

Caracteristicile psihometrice ale instrumentelor de 

evaluare (4h) 

Prelegerea, controversa 

academică 

Fidelitate, validitate, etc. 

Testele psihologice – psihometrie şi suport ştiinţific 

(4h) 

Prelegerea, dezbaterea, 

conversația  

Tipuri de teste, utilizarea testelor in practica 

educationala, alegerea celor mai eficiente 

instrumente in functie de suportul stiintific 

existent 

Evaluarea comportamentală şi analiza funcţională 

(2h) 

Prelegerea, explicatia Modalitsti de evaluare comportamentala, 

modelul ABC 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a prescolarului 

(2h) 

Expunerea, controversa 

academica 

Functionarea cognitiva, competente sociale si 

emotionale, autonomie personala, abilitati 

motorii 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a scolarului mic Expunerea, controversa Functionarea cognitiva, competente sociale si 



 

 

(4h) academica emotionale, autonomie personala, abilitati 

motorii 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a 

preadolescentului si adolescentului (4h) 

Expunerea, controversa 

academica 

Functionarea cognitiva, competente sociale si 

emotionale, autonomie personala 

Elaborarea raportului de evaluare (4h) Prelegerea si 

conversaţia euristică 

Cum trebuie redactat un raport de evaluare, 

integrarea informaţiilor obţinute din surse 

multiple 

Bibliografie selectivă (principală) 

Albu, M. (1998). Construirea și utilizarea testelor psihologice, Editura Clusium, Cluj-Napoca. 

Clinciu, A. I. (2008). Psihodiagnostic, Editura Universitatii Transilvania, Brasov. 

Cormier, S., Nurius, P.S., & Osborn, C.J. (2009). Interviewing and change strategies for helpers: Fundamental 

skills and cognitive behavioral interventions (6
th
 ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole-Thomson 

Learning.  (Capitolele 5, 7, 8). 

Graham, J. R., Neglieri, J. A. (2003). Handbook of Psychology Volume 10 Assessment Psychology, John Wiley 

& Sons, New Jersey (Capitolele 2, 3, 4, 6, 7, 12, 22). 

Groth-Marnat, G. (2003). Handbook of psychological assessment (4th ed.). John Wiley & Sons, New York. 

(Capitolele 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15). 

Hunsley, J., Mash, E. J. (2008). A guide to assessments that work. Oxford Univ Press, New York. (Capitolele 1, 

5, 10). 

Sava, A. F. (2013). Psihologia valitata științific – ghid practic de cercetare în psihologie, Polirom, Iași (cap. 2) 

Sălăvăstru, D. (2009). Psihologia educațională, Editura Polirom, Iași. 

 

7.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Evaluarea educațională (2h) Discutia dirijată Locul şi rolul evaluarii educationale în 

cunoașterea elevilor 

Particularităţi psihologice în evaluarea copiilor 

si adolescenţilor (4h) 

Problematizarea, 

demonstratia, studiul 

de caz 

Caracteristicile principalelor etape de 

dezvoltare  

Psihometria – validitatea şi fidelitatea testelor 

psihologice (2h) 

Problematizarea, 

conversația euristică 

Modalitati de determinare a fidelitatii si 

validitatii testelor 

Aspecte legate de stabilitatea comportamentului 

uman (2h) 

Discutia dirijată, 

demonstratia 

Chestionare de personalitate 

Chestionare care evalueaza starea emotională 

Analiza funcţională a comportamentului (2h) Demonstratia, studiul 

de caz 

Utilizarea modelului ABC în evaluare 

Teste psihologice pentru evaluarea ablitatilor 

cognitive (6h) 

Demonstratia, 

problematizarea, 

studiul de caz 

Teste de inteligenta (WISC) 

Teste de atentie 

Teste de memorie 

Teste de limbaj  

Modalitati de evaluare a competentelor sociale si 

emotionale (4h) 

Demonstratia, 

problematizarea, 

studiul de caz 

Evaluarea asertivitatii, nivelului de anxietate, 

capacitatii de auto-reglare si auto-control, 

sociabilitatii 

Teste de personalitate (2h) Discutia dirijată Chestionare de personalitate 

Evaluarea multimodala (2h) Problematizarea, 

studiul de caz 

Integrarea informatiilor provenite de la elevi, 

părinti și profesori 

Elaborarea raportului de evaluare (2h) Demonstratia, 

discuția euristică 

Proiect pe tema modalitatilor optime de 

cunoaștere a elevilor (prescolari, scolari mici, 

adolescenti – la alegere) 

Bibliografie selectivă (principală) 

-- 
 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 
 

 



 

 
 

9. Evaluare 

Tip 

activitate 

Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare Pondere din nota finală 

9.1. Curs Cunoștințe și 

abilități. 

Capacitatea de a 

rezolva în mod 

autonom o sarcină 

 Proba scrisă (durata 100 minute) are în vedere 

verificarea cunoștințelor teoretico-aplicative 

privind principalele aspecte ale evaluării 

clinice. Studenții vor primii 2-3 cazuri sau 

situații problematice specifice pentru care va 

trebui să propună strategii adecvate de 

evaluare.  

 Examenul va fi programat în sesiune, în ziua 

stabilită în prealabil.  

 Studentul poate promova examenul dacă 

obține cel puțin jumătate din cele 50 puncte 

aferente probei scrise. 

 Se pot prezenta la examen doar studenții care 

au cel putin 50% din prezente la curs si 

seminar 

 

 

 

 

 

50 puncte 

(50% din nota finală) 

9.2. Seminar 

/ laborator 

Capacitatea de a 

aplica corect 

cunoștințe 

teoretice de 

specialitate în 

situații specifice 

 Portofoliul de semniar sau efectuarea unui 

stagiu de practica ce presupune realizarea unor 

activitati specifice evaluarii educationale. 

 Portofoliul de seminar va fi predat la data 

ultimului seminar din semestru și reprezintă o 

condiție obligatorie de promovare a 

examenului.  

 

 

50 puncte 

(50% din nota finală) 

9.3. Bonus Participarea ca 

subiect într-o 

cercetare  

 Implicarea ca participant în cercetări 

psihologice organizate de către echipa condusa 

de lector dr. Bogdan Tudor Tulbure aduce un 

bonus cuprins între 5 și 20 de puncte. Bonusul 

se acordă în acea sesiune în care studentul 

examinat obține cel puțin 50 de puncte 

cumulate din sarcinile menționate anterior (la 

probele aferente cursului si seminarului).  

 

 

 

Între 0 și 20 puncte 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Toate probele de evaluare sumativă vor fi notate de la 1 la 100. Pentru fiecare probă standardul minim admisibil 

este de 50%.  

Restanțele și măririle de notă se bazează pe același sistem de notare, studenții putând opta pentru recunoașterea 

notei obținute la portofoliul de seminar sau pot preda un nou portofoliu la fiecare restanță / mărire de notă. Proba 

scrisă reprezintă însă o cerință obligatorie pentru reluarea colocviului sau examenului.   
 

Data completării 

01.10.2015 

Semnătura titularului de curs 

Lect. univ. dr. Bogdan Tudor Tulbure 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. univ. dr. Bogdan Tudor Tulbure 

 

Data avizării în departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 


