
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  De Drept şi  Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe sociale şi ale educaţiei 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Terapie ocupațională 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII UMANE Cod: TO 

108 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Ramona Răducan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Ramona Răducan 

2.4 Anul de studiu I 2.5 

Semestrul 

2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 

curs 

2 din care 3.3 

seminar/laborator 

1 

3.4  Total ore din Planul de 

învăţământ 

42 din care 3.5 

curs 

28 din care 3.6 

seminar/laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru1  100 

3.10  Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum 
•  

•  

4.2  de competenţe 
•  

•  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Participare activă  

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Lectura bibliografiei recomandate 

• Documentare suplimentară 

• Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

• Participare activă 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 
1 Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi. 
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C1.3  Identificarea specificului ocupaţiei, relaţiei acesteia cu starea de sănătate, scopului 

performanţei ocupaţionale şi relaţiei complexe persoană – mediu – ocupaţie, în vederea 

aplicării metodelor intervenţiei de terapie ocupaţională, adecvate unor contexte specifice.  

C1.5 Proiectarea şi planificarea programului  de intervenţie de terapie ocupaţională care 

presupune abordarea holistică a individului, luându-i în considerare nevoile şi abilităţile 

mentale, fizice şi spirituale, în relaţie cu ocupaţiile sale şi mediul său de viaţă (fizic/ familial/ 

social/ profesional) 

C2.4 Evaluarea adecvată a calităţii/limitelor demersului de cercetare din perspectivă 

multidisciplinară şi identificarea posibilităţilor de utilizare a rezultatelor acesteia pentru 

optimizarea procesului terapeutic 

C2.5 Proiectarea demersului  de cercetare de terapie ocupaţională utilizând teorii şi modele 

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

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei 

Însuşirea principalelor cunoştinţe, metode şi tehnici specifice din domeniul 

psihologiei dezvoltării umane şi formarea principalelor deprinderi şi atitudini 

necesare unui terapeut ocupațional 

7.2 Obiectivele 

specifice 

• Să-şi formeze o concepţie sistematizată cu privire la dezvoltarea umană  

• Să explice principalii factori de dinamică ai dezvoltării umane 

• Să identifice rolul caracteristicilor de vârstă care intervin în derularea terapiei 

ocupaționale 

•  

 

8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Observaţii 

Ereditatea ca factor al dezvoltării ființei umane 
Prelegere,  

Conversaţie 

2 ore 

 Mediul fizic, social și cultural ca factori determianți în 

dezvoltarea personalității umane 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

4 ore 

 Perioada prenatală, perinatală și nașterea Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

4 ore 

Primul an de viață 
Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Perioada de vârstă preșcolară 
Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Perioada de vârstă școlară mică 
Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Vârsta pubertății și a adolescenței 
Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

4 ore 

Ciclurile vieții adulte 
Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

4 ore 

Perioada bătrâneții: involuția ființei umane 
Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

4 ore 



Bibliografie 

Anghel, T.(2004). Psihologia prenatală şi perinatală. Naşterea. Timişoara, Ed. Eurobit; (catedra DSS) 

Birch, A. (2000). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Ed.Tehnică. (catedra DSS) 

Bonchiş, E. (1997). Studierea imaginii de sine în copilărie şi preadolescenţă. Oradea, Ed. Imprimeriei 

de Vest; (catedra DSS) 

Bonchiş, E., Secui, M. (2004). Psihologia vârstelor. Oradea: Ed. Universităţii, (catedra DSS) 

Cotigă, A. (2010). O incursiune în psihologia prenatală. Bucureşti: Ed. Sper; (catedra DSS) 

Golu, F. (2015). Manual de psihologia dezvoltării. Iaşi, Ed. Polirom; (catedra DSS) 

Humphreys, T. (2007). Stima de sine. Bucureşti, Ed. Elena Francisc Publishing, (catedra DSS) 

Mitrofan, I. (2003), Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Iași, Ed. Polirom; (catedra DSS) 

Munteanu, A. (2007).Psihologia copilului şi a adolescentului. Timişoara: Ed. Eurobit.Tourrette, (catedra 

DSS) 

Munteanu, A.(2004): Psihologia vârstelor adulte şi ale senectuţii, Timişoara, Ed. Eurobit; (catedra DSS) 

Papalia E.,D., Olds W.,S., Feldman D.,R. (2010), Dezvoltarea umană, București, Ed. Trei 

Rayner, E., Joyce, A., Rose, J., Twyman, M., Clulow, C., (2012). Psihologia dezvoltării umane, 

București, Ed. Trei; (catedra DSS) 

Schaffer, H. R. (2005). Psihologia copilului. Cluj-Napoca, Ed. ASCR; (catedra DSS) 

Sion, G. (2003), Psihologia vârstelor, București, Ed. Fundaţia România De Mâine (catedra DSS) 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Dezvoltarea afectivității și motivației din 

primul an de viață până după adolescență 

Prezentări, dezbateri, 

conversatie, joc de rol 
2 ore 

Comportamente problematice și deviante 

în copilărie, pubertate și adolescență  

Prezentări, dezbateri, 

conversatie, joc de rol 
4 ore 

Fenomenul instituționalizării copilului și 

efectele asupra dezvoltării psihice și fizice 

Prezentări, dezbateri, 

conversatie, joc de rol 
4 ore 

Influența tehnologiei asupra dezvoltării 

personalității 

Prezentări, dezbateri, 

conversatie, joc de rol 
2 ore 

Impactul sărăciei asupra dezvoltării umane 

Prezentări, dezbateri, 

conversatie, joc de rol, 

exercitii 

2 ore 

Bibliografie 

Birch, A. (2000). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Ed. Tehnică, (catedra DSS) 

Golu, F. (2015). Manual de psihologia dezvoltării. Iaşi, Ed. Polirom; (catedra DSS) 

Munteanu, A. (2007). Psihologia copilului şi a adolescentului. Timişoara: Editura Eurobit 

Neacşu, I. (2010). Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării. Iaşi, Ed.Polirom; (catedra DSS) 

Schaffer, H. R. (2005). Psihologia copilului. Cluj-Napoca: Ed. ASCR, (catedra DSS) 

Scott P. S.(2005): Adolescenţii scăpaţi de sub control, Bucureşti, Ed. Humanitas; (catedra DSS) 

Stan, L. (2016). Dezvoltarea copilului şi educaţia timpurie. Iaşi, Ed. Polirom, (catedra DSS) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

•  

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 30 

Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului  
Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 



10.5 Seminar/laborator 

Elaborarea şi prezentarea 

portofoliului  
Fişă de evaluare seminar 30 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

 

Data completării       Semnătura titularului de curs             Semnătura titularului de seminar 

17.09.2019                        ______________________                _________________________ 

 

 

Data avizării în Departament                                             Semnătura Directorului de Departament 

 

20.09.2019                                                                                   ______________________                 
 

 

 

 

 

 


