
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program  

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior  

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  

1.3 Departamentul  Departamentul de Psihologie Aplicată  

1.4 Domeniul de studii  Psihologie  

1.5 Ciclul de studii  Ciclul II. Master  

1.6 Programul de studiu /  

Calificarea  

Psihologie – în limba maghiară  

Consultanță și intervenție psihologică  

  

2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei  Dezvoltarea comportamentului sanogen la școlari 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. Dr. Kálcza Jánosi Kinga  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. Dr. Kálcza Jánosi Kinga  

2.4 Anul 

de studiu  

 II  2.5 Semestrul  4  2.6. Tipul de evaluare  Examen  2.7 Regimul disciplinei  DS  

  

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:        

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  35  

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

Tutoriat  6  

Examinări   2  

Alte activităţi: ..................     

3.7 Total ore studiu individual                    108 

3.8 Total ore pe semestru                              156 

3.9 Numărul de credite                                 7 

  

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  
   



5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului  
   

  

6. Competenţele specifice acumulate  

 

C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul educatiei sanogene si psihologiei sanatatii.  

C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologia sanatatii. C4. 

Evaluarea nevoilor sanogene a individului, grupului şi organizaţiei.  

  

 

• Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice educatiei 

sanogene.  

• Aplicarea tehnicilor de educatiei sanogene eficiente în echipă multidisciplinară pe diverse 

paliere ierarhice.  

• Autoevaluarea nevoilor de competente in psihologiei sanogene în vederea adaptării 

competenţelor profesionale la dinamica contextului social si individual.  

  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
  Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază 

ale psihologiei sănătății şi ale educației sanogene; utilizarea lor 

adecvată în comunicarea profesională  

   Utilizarea cunoştinţelor de bază  ale educației sanogene pentru 

explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese, proiecte etc. asociate domeniului  

7.2 Obiectivele specifice  

  

  

  

  Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, 

teoriilor şi metodelor de bază  ale psihologiei sănătății şi ale 

educației sanogene   

  

  

  Explicarea şi interpretarea fenomenelor, utilizând adecvat concepte 

şi teorii de bază din domeniul psihologiei sănătății  

    Descrierea caracteristicilor de bază ale psihologiei sănătății, a 

principalelor paradigme şi orientări metodologice  

   Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe 

de bază din domeniul psihologiei sănătății, precum şi observaţii şi 

informaţii obţinute în mod propri  

  

  

8. Conţinuturi  

8.1 Curs  Metode de predare  Observaţii  

1. Introducere în educaţia pentru sănătate   şi 

promovarea sănătăţii   

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea  

  



 

2.Sănătate. Promovarea sănătății – concept 

multidisciplinar  

   

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea  

  

3. Codul etic.  

  

expunerea, 
problematizarea, 

sintetizarea  

  

4. Teorii şi modele  

* Nivel intrapersonal  

** Nivel interpersonal  

*** Nivel de comunitate  

  

expunerea, 
problematizarea, 

sintetizarea  

  

5 Teorii şi modele: * Stages of Change and   

Processes of  Change Model / Transtheoretical 

Model  

expunerea, 
problematizarea, 

sintetizarea  

  

6 Teorii şi modele: *The Health Belief Model   expunerea, exemplul 

demonstrativ, 
problematizarea, 

sintetizarea  

  

7 Teorii şi modele: *Theory of Reasoned Action 

and Theory of Planned Behavior.  

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea  

  

8 Teorii şi modele: *The Precaution Adoption 

Process Model.  

expunerea, 

problematizarea, 
sintetizarea  

  

9 Teorii şi modele: **Social Learning Theory or  

Social Cognitive Theory  

expunerea, sintetizarea    

10 Teorii şi modele: ***Community Organization 

and Other Participatory Models  

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea  

  

11 Teorii şi modele: ***Diffusion of Innovations  

Theory  

expunerea, 
problematizarea, 

sintetizarea  

  

12 Teorii şi modele: ***Communication Theory  expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea  

  

13. Managementul de proiect. Standarde 

internationale în management.  

expunerea, 

problematizarea, 
sintetizarea  

  

14. Evaluarea şi monitorizarea programelor  de 

promovare a sănătăţii .  

exemplul demonstrativ, 

problematizarea, 
sintetizarea  

  



Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare  Observaţii  

1. Introducere.   

  
expunerea,  

conversaţia, activităţi de grup, 

sinteza cunoştinţelor  

  

2. Procesul de evaluare a nevoilor de promovarea sănătăţii  

  

expunerea,  

conversaţia, activităţi de grup, 

sinteza cunoştinţelor  

  

3. Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii  

(Indicatori de sănătate)  

clarificarea conceptuală, 

activităţi individuale şi de 

grup,  

descoperire dirijată,  sinteza 

cunoştinţelor  

  

4. Obiectivele şi principiile  educaţiei pentru 

sănătate,  strategii, metode şi materiale  
expunerea,  

conversaţia, activităţi 

individuale şi de grup, 

descoperire dirijată, sinteza 

cunoștințelor  

  

5. Domeniile educaţiei pentru sănătate: Sănătatea 

mentală şi emoţională   

conversaţia, expunerea 

clarificarea conceptuală, 

activități individuale, sinteza 

cunoştinţelor  

  



6. Domeniile educaţiei pentru sănătate: Higiena  activităţi individuale şi de 

grup, descoperire dirijată, 

sinteza cunoştinţelor  

  

7. Domeniile educaţiei pentru sănătate: Alimentatia 

sănătoasă: nutriţie, sport şi obezitate 1  

conversaţia, activităţi 

individuale şi de grup, sinteza 

cunoştinţelor 

  

8. Domeniile educaţiei pentru sănătate: Alimentatia 

sănătoasă: nutriţie, sport şi obezitate 2  

expunerea, clarificarea 

conceptuală, activităţi 

individuale şi de grup, sinteza 

cunoştinţelor  

  

9. Domeniile educaţiei pentru sănătate: Siguranța 

personală /  prevenirea violenței  

expunerea, activităţi 

individuale şi de grup, sinteza 

cunoştinţelor  

  

10. Domeniile educaţiei pentru sănătate: Prevenirea 

consumului de alcool, tutun şi droguri  

conversaţia, activităţi 

individuale şi de grup, 

descoperire dirijată  

  

11. Domeniile educaţiei pentru sănătate: Educaţia 

sexuală  

expunerea, activități 

individuale, descoperire 

dirijată  

  

12 Managementul de proiect. Întocmirea unei plan de 

proiect.1  

activităţi individuale şi de 

grup, descoperire dirijată  

  

13. Managementul de proiect. Întocmirea unei plan de 

proiect. 2  

expunerea, clarificarea 

conceptuală, activităţi 

individuale şi de grup,   

  

14. Concluzii.  Expunerea, sinteza 

cunoştinţelor  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

• Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept 

de liberă practică (www.copsi.ro) şi anProcedurilor de atestare în conformitate cu  

Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004  

• Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro)  

• Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/)  

  

  

10. Evaluare  

Tip activitate  10.1 Criterii de evaluare  10.2 metode de evaluare  10.3 Pondere din 

nota finală  

10.4 Curs  Examen scris  nota minimă de 5 la 

examenul scris    

70%  

  

10.5 Seminar  Întocmirea unei lucrări 

științifice  

  

  15%  

Întocmirea unei plan de 

dezvolare  

  15%  

10.6 Standard minim de performanţă  

Frecventarea orelor de curs este obligatorie în proporție de 85%, în caz contrar studentul de la învățământ 

cu frecvență nu se poate prezenta la examen. Absențele motivate și nemotivate de la activitățile de seminar 

și/sau lucrări practice nu pot depăși 15% din totalul prevăzut (3 din 14). În cazul studenților de la învățământ 

la distanță prezența la orele de contact prevăzute în orar sunt obligatorii 100%, fiind precondiție de 

prezentare la examen. Predarea și prezentarea lucrării(lor) sunt obligatorii fiind precondiție de prezentare la 

examen. Orice lucrare plagiată, copiată, identică, precum și orice inspirație, colaborare, copiere se consideră 

fraudă, caz în care persoana(ele) în cauză vor fi sancționate cu nota 1,00 (unu). Fraudarea examenelor se 

sancționează cu exmatricularea de la studii. Sarcinile prevăzute în decursul semestrului nu se pot 

recupera/compensa în perioada sesiunilor de examene (normală, deschisă, restanță, lichidare). Studenții care 

se înscriu în sesiuni ulterioare sesiunii normale (în sesiune deschisă, de restanță, de lichidare) trebuie să 

parcursă și să satisfacă obligatoriu toate cerințele prevăzute în semestrul respectiv (prezență prevăzută la 

diferitele activități, examene parțiale, teme, proiecte etc.).  

  

  

Data completării                     Semnătura titularului de curs                          Semnătura titularului de seminar  

15.04.2020.                               Lect. Univ. Dr. Kálcza Jánosi Kinga  

  

  

Data completării                      Semnătura directorului de departament  

17.04.2020     Conf. Univ. Dr. Kiss Szidónia 


