
 

 

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 Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 
 

1. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Consilierea carierei 
2.2 Titularul activităţilor de curs dr. ERDEI Ildikó 
2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar drd. PĂCURAR Roxana 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare Col 2.7 Regimul disciplinei Opt

. 
 

2. 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 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
Tutorat   
Examinări  2 
Alte activităţi……………………………………  
3.7 Total ore studiu individual 70 
3.8 Total ore pe semestru 42 
3.9 Numărul de credite 4 
 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • nu este cazul 
4.2 de competenţe • nu este cazul 

 
4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Parcurgerea bibliografiei recomandate 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Implicarea în activitățile seminarului, realizarea portofoliului 

propriu (planul de cariera) 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Competenţele specifice acumulate 
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Evaluarea psihologică a individului  
• Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, metodelor şi instrumentelor specifice evaluării 

psihologice în vederea consilierii în carieră 
 

Proiectarea si realizarea unui demers de intervenție în domeniul consilierii în carieră 
• Proiectarea demersului unei intervenții în domeniul consilierii în carieră utilizând teorii şi modele specifice 
 
Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifica domeniului psihologie 
• Interpretarea rolului comunicării în activitatea profesională şi explicarea diferitelor tipuri şi metode de comunicare 
• Aplicarea principiilor comunicării eficiente în intervenția psihologica cu scopul stabilirii unui contact eficient şi adecvat 

particularităţilor beneficiarului 
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 • Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restransă şi asistenţă calificată 
• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica 

contextului social. 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Achiziționarea de cunoștințe specifice legate de factori, metode și tehnici în vederea 
realizării unui demers de tip iintervenție în domeniul consilierii în carieră. 

7.2 Obiectivele specifice   Să cunoască principalele teorii specifice consilierii în carieră.  
 Să explice rolul factorilor individuali și psihosocieli în planificarea carierei.  
 Să aplice cunoştinţele teoretice din diversele ramuri ale psihologiei (pervolasonalității, 

dezvoltării, sociale, educaționale, muncii) în vederea elaborării planurilor personalizate 
de dezvoltare a carierei. 

 Să utilizeze metodele investigative şi tehnicile de ego-marketing specifice consilierii 
carierei 

 Să identifice principalele probleme legate de dezvoltarea carierei 
 Să proiecteze activități de grup în domeniul consilierii în carieră  

 
 

7. Conţinuturi  
8.1 Curs Metode 

de 
predare 

Observaţii 

C1. Curs introductiv  prelegerea, 
explicația, 
exemplul 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs  
Jigău M. (2001). Consilierea carierei. Bucureşti: Editura Sigma. 
Klein, M. M., (2001). Orientarea carierei: Încotro?. in Psihologia la 
răspântia mileniilor (coord. Zlate, M.), Iaşi: Editura Polirom. 
 
 

C2. Factorii individuali care influențează consilierea 
careierei 

prelegerea, 
explicația, 
studiul de caz 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
Băban, A. (coord.) (2001). Consiliere educaţională. Cluj Napoca: 
Imprimeria Ardealul. 
 

C3. Factorii psihosociali care influențează 
consilierea în carieră 

prelegerea, 
explicația, 
studiul de caz 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
Băban, A. (coord.) (2001). Consiliere educaţională. Cluj Napoca: 
Imprimeria Ardealul. 
 

C4. Teorii generale ale consilierii în carieră prelegerea, 
explicația 

De citit:  
Erdei, I. (2015). Note de curs 



 

 

 
C5. Teorii specifice ale consilierii în carieră prelegerea, 

explicația 
De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
Holland, J. L., (1985). The Self- Directed Search, Florida: 
Psychological assessment Resources, Odessa. 
Super, D.E. (1978). Dezvoltarea carierei. in Psihologia procesului 
educaţional (coord. Davitz, J., Ball, S.). Bucureşti: Editura 
Didactică şi Pedagogică 
 

C6. Aspecte metodologice ale consilierii carierei  prelegerea, 
explicația, 
studiul de caz 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
Watts, A.G. et. all. (2000). Rethinking Careers Education and 
Guidance. Theory, Policy and Practice. London: Routledge.  
 

C7. Metode de grup în consilierea carierei prelegerea, 
explicația, 
studiul de caz 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
Anca, A., Balaci, I., Erdei I., Harasemiuc, O., Velciov N. (2003): 
Pentru cariera elevilor tăi. Editura BIC ALL, Bucureşti. 

 
C8. Teste utilizate în consilierea carierei prelegerea, 

explicația, 
studiul de caz 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
 

C9. Metode de ego-marketing în consilierea 
carierei 

prelegerea, 
explicația, 
studiul de caz 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
Lemeni, G., Miclea, M. (2004). Consiliere şi orientare. Ghid de 
educaţie pentru carieră. Cluj-Napoca: Editura ASCR. 
 

C10. Utilizarea calculatorului în consilierea carierei prelegerea, 
explicația, 
studiul de caz 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
Jigău M. et all. (2003). Tehnologii informatice şi de comunicare în 
consilierea carierei. Bucureşti: ISE Centrul Naţional de Resurse 
pentru Orientare Profesională. 
 

C11. Consilierea carierei adulților prelegerea, 
explicația, 
exemplul 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
Jigău M. et all. (2003). Consilierea carierei adulţilor. Bucureşti: ISE 
Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională. 
Zaborilă, C., Bitai, J. (2007). Consilierea psihologică a angajaţilor, 
in Bogáthy, Z. (coord.) Manual de tehnici şi metode în psihologia 
muncii şi organizaţională (157-174). Iaşi: Editura Polirom. 
 

C12. Grupuri specifice în consilierea carierei prelegerea, 
explicația, 
exemplul 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
Manolache, I. (2000). Orientarea şcolară şi profesională a 
elevilor cu cerinţe educative speciale  
https://profesoriitineranti.files.wordpress.com/2013/03/osp-a-
elevilor-cu-ces.pdf 

C13. Modele de bună practică în consilierea 
carierei 

prelegerea, 
explicația, 
exemplul 

De citit: 
Erdei, I. (2015). Note de curs 
 

C14. Curs cu temă propusă de studenți din tema 
disciplinei 

prelegerea, 
explicația, 
exemplul 

- 

Bibliografie selectivă (principală) 
1. Erdei, I. (2015). Note de curs  
2. Băban, A. (coord.) (2001). Consiliere educaţională. Cluj Napoca: Imprimeria Ardealul. 
3. Jigău M. (2001). Consilierea carierei. Bucureşti: Editura Sigma. 



 

 

4. Rusu, A., Măgurean, S., Macsinga I., Sârbu, R., Vintilă, M., Sălăgean, N. (2015). Program de consiliere pentru 
eficientizarea și amplificarea  comportamentelor de căutare a unui loc  de muncă. Accesibil la adresa: 
http://www.carierapsiho.psihologietm.ro/rezultate/Manual%20ghid%20eficientizare%20loc%20munca%20A9.pdf 
 

8.2 Seminar / laborator Metode 
de 

predare 

Observaţii 

S1. Formarea unui grup de consiliere Exercițiu 
structurat 

Intercunoaștere, așteptări și temeri, regului de grup,  

S2. Cunoaşterea de sine – familia  Exercițiu 
structurat 

Arborele genealogic cu profesiuni 

S3. Interesele profesionale Exercițiu 
structurat, 
chestionar 

Analiza listei ativităților preferate 
Chestionarul Holland 

S4. Aptitudini – abilităţi – competenţe Exercițiu 
structurat, 
chestionar 

Triade 
Chestionar de autodiagnoză 
Resurse ascunse 

S5. Valorile Exercițiu 
structurat, 
chestionar 

Valori de muncă 

S6. Diagnoză Exercițiu 
structurat, 
fișă de lucru 

SWOT personal 

S7. Stilul de viață Exercițiu 
structurat, 
fișă de lucru 

 

S8. Viziunea Exercițiu 
structurat 

Simbolul 

S9. Strategii de dezvoltare, defensive, ofensive, 
mixte  

Planul de 
carieră 

 

S10. Planul de carieră Exercițiu 
structurat, 
fișă de lucru 

 

S11-13. Procesul de consiliere Simulare, 
dezbetere 

cazuri 

S14. Realizarea portofoliului propriu Discuții  
Bibliografie selectivă (principală) 
Anca, A., Balaci, I., Erdei, I., Harasemiuc, O., Velciov N. (2003): Cinci paşi pentru cariera mea. Editura BIC ALL, Bucureşti 

 
8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă deopotrivă așteptărilor Colegiului Psihologilor din România. Alegerea temelor cu 
conținut aplicativ s-a realizat în urma consultării pieței serviciilor de evaluare psihologică, atât din zona Resurselor Umane, cât și cea a 
Psihologiei Educaționale. 

 
9.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii 
de evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs Capacitatea de 
a aplica în 
practică 
conceptele și 
modelele 
teoretice  

Realizarea unor sarcini cu caracter aplicativ primite la sfârșitul cursurilor 
legate de tema cursului. 

0,25 puncte pe 
fiecare sarcină 
primită la 
sfârșitul cursului 
(max. 2 puncte 
din evaluarea 
finală). Nota 

http://www.carierapsiho.psihologietm.ro/rezultate/Manual%20ghid%20eficientizare%20loc%20munca%20A9.pdf


 

 

finală pe care o 
poate obține un 
student care nu 
a participat la 
nici un curs este 
8. 

 Cunoștințe și 
abilități 
dobândite în 
urma studiului 
disciplinei 

Studenții care au îndeplinit condițiile legate de prezența la seminarii pot alege 
una din cele trei variante de evaluare cu caracter practic:  
• studiu de caz în domeniul consilierii în carieră  
• analiza critică a unui site care oferă servicii de consiliere în carieră  
• examen oral 
Studenții care nu îndeplinesc condițiile legate de participarea la seminarii sunt 
evaluați prin examen oral din temele disciplinei pe baza bibliografiei selectate, 
în prima sesiune de restanță. 

 

10.5 Seminar 
/ laborator 

Realizarea 
Portofoliului de 
consiliere:  
Planul propriu 
de carieră 

Implicare activă la aplicațiile seminarului, realizarea elementelor portofoliului.  
 

Condiție pentru 
a intra la 
examen și a 
opta pentru 
evaluare cu 
caracter practic. 

10.6 Standard minim de performanţă 
Realizarea studiului de caz cu respectarea etapelor procesului.  
 

Data completării 

30.09.2016 

Semnătura titularului de curs 

Lect. asoc. dr. Erdei Ildiko 

Semnătura titularului de seminar 

           Drd. Păcurar Roxana  

Data avizării în departament,  Semnătura Directorului de Departament, 

 


