
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 

1. 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 Clinică şi Consiliere Psihologică 

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA DEZVOLTARII 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Iuliana Costea 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Lector univ. dr. Iuliana Costea 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obl. 

 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  - 

Examinări  4 

Alte activităţi…………………………………… 4 

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  nu este cazul 

4.2 de competenţe  nu este cazul 

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE 
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei dezvoltării 

 Asimilarea conceptelor fundamentale în domeniul psihologiei dezvoltării pentru a le putea identifica 

în noile conținuturi abordate;  

 Descrierea fenomenelor psihologice utilizând adecvat conceptele și teoriile din domeniul Psihologiei 

dezvoltării. 

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologia dezvoltării 

 Rezolvarea situaţiilor-problemă, pe baza analizei multiple şi a evaluării soluţiilor şi/sau a 

alternativelor, evitând scenariile stereotipe 

Evaluarea psihologică a îndividului şi a grupului, în psihologia dezvoltării 

 Explicarea modalităţilor de interpretare a rezultatelor unei examinări psihologice si interventii 

psihologice specializate (psihoterapie, consiliere psihologică) 

 Realizarea psihodiagnosticului persoanei, grupurilor, organizaţiilor prin metode calitative şi 

cantitative într-un demers relevant pentru serviciul solicitat 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei dezvoltării 

 Construirea unei relaţii de comunicare adaptată la caracteristicile psihologice şi la nevoile 

beneficiarului, în raport cu repertoriul conceptual însușit; 
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  Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specific în exercitarea 

profesiei 

 Deprinderea unor aspecte legate de particularităţile psihologiei dezvoltării 

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei este familiarizareaşi exersarea  cu o serie de 

cunoştinţe şi abilităţi  necesare în profesia de psiholog, precum şi deprindea anumitor 

tehnici de lucru specifice în domeniul psihologiei dezvoltării, în cazul psihologiei 

clinice şi a consilierii psihologice. Vom urmări, în paralel, pentru fiecare etapă de 

vârstă, evoluţia sa pe diverse paliere ale vieţii psihice: senzorial, cognitiv, afectiv, al 

activităţii şi al personalităţii, oprindu-ne şi asupra unor principii educative specifice 

perioadei respective.  

Cursul oferă o multitudine de exemple și aplicații care facilitează înțelegerea și 

însușirea informațiilor, oferind totodată un suport practic pentru dezvoltarea unor 

abilități de relaționare cu persoanele, pentru toate palierele de vârstă.  

7.2 Obiectivele specifice 

 Să se familiarizaze cu  instrumentele si tehnicile specifice; 

 Să cunoscă o serie de teorii şi concepte specifice; 

 Să identifice anumite simptome specifice ale diferitelor problematici 

abordate; 

 Să intocmească un studiu de caz pe baza informatiilor insuşite pe parcusul 

semestrului; 

 Să elaboreze un plan de interventie pentru anumite problematici abordate. 

 

8. CONŢINUTURI  

8.1 Teme abordate 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Psihologia dezvoltării ca 

domeniu şi aplicaţii în domeniul 

clinic şi consiliere 

Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Rayner, E., Joyce, A., Rose, J., Twyman, M., Clulow, C., 

(2012). Psihologia dezvoltării umane, Editura Trei, 

Bucureşti. 



 

8.1 Teme abordate 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Munteanu A. (1998): Psihologia copilului şi a  

adolescentului, Timişoara, Editura Augusta; 

2, 3. Iubire, căsătorie, divorţ. 

Analiză de caz şi plan de 

intervenţie; 

Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Leleu G. (2003): Cum să fim fericiţi în cuplu, Bucureşti, 

Editura Trei; 

Rayner, E., Joyce, A., Rose, J., Twyman, M., Clulow, C., 

(2012). Psihologia dezvoltării umane, Editura Trei, 

Bucureşti. 

Munteanu A. (1998): Psihologia copilului şi a  

adolescentului, Timişoara, Editura Augusta; 

Feldhaus, M., Heintz-Martin, V, (2015), Long-term 

effects of parental separation: Impacts of parental 

separation during childhood on the timing and the risk of 

cohabitation, marriage, and divorce in adulthood, Advances 

in Life Course Research, Volume 26, Pages 22–31. 

4, 5. Parentalitatea. Principii, 

exigenţe, strategii. Analiză de 

caz şi plan de intervenţie                                                                                           

Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Rayner, E., Joyce, A., Rose, J., Twyman, M., Clulow, C., 

(2012). Psihologia dezvoltării umane, Editura Trei, 

Bucureşti. 

Munteanu A. (1998): Psihologia copilului şi a  

adolescentului, Timişoara, Editura Augusta; 

Grindal, T., Bonnes Bowne, J., Yoshikawa, H., 

Schindler, H., S., Duncan G., J., Magnuson, K., 

Shonkoff, J., P., (2016), The added impact of parenting 

education in early childhood education programs: A meta-

analysis, Children and Youth Services Review, In Press, 

Accepted Manuscript 

6, 7. Responsabilităţi şi soluţii în 

abordarea psihismului prenatal 

şi a naşterii. Analiză de caz şi 

plan de intervenţie 
Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Rayner, E., Joyce, A., Rose, J., Twyman, M., Clulow, C., 

(2012). Psihologia dezvoltării umane, Editura Trei, 

Bucureşti. 

Munteanu A. (1998): Psihologia copilului şi a  

adolescentului, Timişoara, Editura Augusta; 

Graignic-Philippe, R., Dayan, J., Chokron, S., Jacquet, 

A.Y., Tordjman, S., (2014), Effects of prenatal stress on 

fetal and child development: A critical literature review, 

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 43, Pages 

137–162 

8. Abateri (devieri) 

comportamentale la vârsta 

copilăriei şi adolescenţei  

(minciună, furt, delincvenţă 

juvenilă, toxicodependenţă, 

suicid etc). Analiză de caz şi 

plan de intervenţie;                                                                                                  

Prelegere, 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Rayner, E., Joyce, A., Rose, J., Twyman, M., Clulow, C., 

(2012). Psihologia dezvoltării umane, Editura Trei, 

Bucureşti. 

Munteanu A. (1998): Psihologia copilului şi a  

adolescentului, Timişoara, Editura Augusta; 

Scott P. S. (2005): Adolescenţii scăpaţi  de sub control, 

Bucureşti, Editura Humanitas; 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10402608
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10402608
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10402608/26/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/01907409
http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/01907409
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01497634
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01497634/43/supp/C


 

8.1 Teme abordate 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Glatzle-Rutzler, D., Lergetporer, P., (2015), Lying and 

age: An experimental study, Journal of Economic 

Psychology, Volume 46, Pages 12–25 
9, 10. Problema singurătăţii şi a 

senectuţii. Cauze, efecte, 

strategii. Analiză de caz şi plan 

de intervenţie;                                                                                                   

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Rayner, E., Joyce, A., Rose, J., Twyman, M., Clulow, C., 

(2012). Psihologia dezvoltării umane, Editura Trei, 

Bucureşti. 

Munteanu A. (2004): Psihologia vârstelor adulte şi ale 

senectuţii, Timişoara, Editura Eurobit; 

Fontaine R. (2008): Psihologia îmbătrânirii, Iaşi, Editura 

Polirom 

Luo, Y., Hawkley, L., C., Waite, L., Cacioppo, J., T., 

(2012), Loneliness, health, and mortality in old age: A 

national longitudinal study, Social Science & Medicine, 

Volume 74, Issue 6, Pages 907–914 
11, 12. Impactul psiho-

comportamental al maladiilor 

grave (cancer, sida etc). Strategii 

de asistenţă psihologică.  

Analiză de caz şi plan de 

intervenţie; 
Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit: 

Rayner, E., Joyce, A., Rose, J., Twyman, M., Clulow, C., 

(2012). Psihologia dezvoltării umane, Editura Trei, 

Bucureşti. 

Munteanu A. (2004): Psihologia vârstelor adulte şi ale 

senectuţii, Timişoara, Editura Eurobit; 

Školka E. (2004): Aspecte ale asistenţei bolnavului aflat în 

stadiu terminal, Cluj- Napoca, Editura Casa Cărţii de 

Ştiinţă; 

Friedman, H., S., Kern, M., L., (2012), Psychological 

Predictors of Heart Disease, Encyclopedia of Human 

Behavior (Second Edition), Pages 195–200. 
13, 14. Pregătirea psihologică a 

omului pentru moarte. Analiză 

de caz şi plan de intervenţie 

Aplicaţii, 

studiu de caz, 

exerciţii 

De citit:  

Rayner, E., Joyce, A., Rose, J., Twyman, M., Clulow, C., 

(2012). Psihologia dezvoltării umane, Editura Trei, 

Bucureşti. 

Munteanu A. (2004): Psihologia vârstelor adulte şi ale 

senectuţii, Timişoara, Editura Eurobit; 

Mitrofan I., Buzducea D. (1999): Psihologia pierderii şi 

terapia durerii, Bucureşti, Editura Albedo; 

Herbert, R., S., Schultz R., Copeland, V., C., Arnold, R., 

M., (2009), Preparing Family Caregivers for Death and 

Bereavement. Insights from Caregivers of Terminally Ill 

Patients, Journal of Pain and Symptom Management, 

Volume 37, Issue 1, Pages 3–12 

 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE 

reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori 

reprezentativi din domeniul aferent programului 

Informaţiile din sfera psihologiei dezvoltării sunt utile atât pentru exercitarea profesiei de psiholog cât şi pentru 

dobândirea unui loc de muncă în anumite domenii conexe, ce presupun interactiunea cu această categorie de 

subiecti. Adresabilitatea pentru serviciile psihologice ce implica astfel de cunoştinţe este crescuta. Astfel, trecerea 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674870
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674870
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674870/46/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536/74/6
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080961804
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080961804
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08853924
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08853924/37/1


 

în revistă şi, mai mult decât atât, familiarizarea cu problematicile specifice, cu instrumentele de evaluare şi 

întocmirea unor studii de caz sau planuri de intervenţie îşi arată utilitatea, deoarece însoţesc cunoştinţele teoretice 

profesionale însuşite pe parcursul anilor de studiu, reprezentând un plus pentru lucrul în domeniu. 

 

10.  EVALUARE 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 

nota finală 

9.1 Curs 

Realizarea unei prezentari 

de grup care sa includa un 

studiu de caz si un plan de 

interventie pentru una din 

problematicile abordate pe 

parcursul semestrului 

În timpul semestrului, la fiecare temă, se 

înscrie un grup de masteranzi. Pe rând, 

fiecare masterand va prezenta oral o secvenţă 

din tema aleasă, bazandu-se pe studiul 

riguros al literaturii de specialitate (min 5 

surse). 

80% 

9.2 Seminar / 

laborator 

Propunerea unui studiu de 

caz şi al unui plan de 

intervenţie adecvat temei.  

Grupul care prezintă propune la comun un 

caz spre rezolvare celorlalţi colegi  şi  

furnizează la final propriul său plan de 

intervenţie. 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota finală se calculează prin însumarea punctelor obținute și transformarea acestora în note, după cum 

urmează: 

80 de puncte pentru prezentare şi referat 

20 de puncte pentru studiul de caz şi planul de intervenţie 

Mai puţin de 10 prezenţe la seminar (7 pentru cei care lucrează) duc la împosibilitatea evaluării în prima sesiune. 

Sesiunile de mărire de notă, precum și cele de restanță, se bazează pe lângă predarea portofoliului similar cu cel 

din timpul semestrului şi la elaborarea unui alt studiu de caz, cu plan de intervenţie şi pe realizarea unui eseu 

reflexiv pe tema specificului utilizării noţiunilor specifice, având ca tema una din problematicile studiate. Ideile 

personale trebuie susţinute cu argumente ştiinţifice, din bibliografia recomandată şi cea suplimentară primită pe 

parcursul semestrului şi studii de specialitate (min. 5 surse). 

 
Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

 

Semnătura titularului de seminar 

Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

 

Data avizării în Departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 


