
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihologie Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologie în limba maghiară  

Consultanță și intrevenție psihologică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode alternative de diagnostic 

2.2 Titularul activităţilor de 

curs 

Lect. dr. Batiz Enikő 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect. dr. Batiz Enikő 

2.4 Anul de  

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

4 2.6. Tipul de 

evaluare 

Ex. 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 38 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 

pe teren 

44 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

Tutoriat 14 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 132 

3.8 Total ore pe semestru 180 

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 

• Sală de curs 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor probabile și posibile 

• Evaluarea persoanei, grupului sau organizației cu metode alternative sau 
formative de diagnostic. Evaluarea persoanei cu metode combinate (clasice 
și formative sau alternative). Elaborarea hărții cognitive și a profilului cognitiv 

• Planificarea și efectuarea intervențiilor psihologice.  Coordonarea 
rezultatelor evaluărilor efectuate cu teste clasice și metode de diagnostic 
alternativ 
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• Dezvoltarea abilităților necesare exercitării profesiei în concordanță cu 
prevederile legislației în vigoare și a deontologiei profesionale 

• Însușirea și aplicarea stilurilor de comunicare și a regulilor comportamentale 
aferente situațiilor specifice, conforme cu prevederile legislative și 
deontologice 

• Aplicarea metodelor de lucru eficiente în conlucrarea în grupuri inter-, multi- 
și pluridisciplinare, precum și pe paliere ierarhice diverse 

• Conștientizarea necesității de autoperfecționare continuă, căutarea 
alternativelor și posibilităților de autoperfecționare impuse de situații și 
contexte specifice: identificarea resurselor de finanțare a perfecționării 
continue, elaborarea de proiecte, participarea la proiecte de cercetare, 
publicarea rezultatelor cercetărilor proprii 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Sală de seminar, aparatură audico-video 

7.1 
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

•  Însușirea și înțelegerea punctelor de vedere critice privind metodele clasice 
de testare psihologică. Testarea clasică versus evaluarea formativă: 
înțelegerea schimbării de paradigmă 

• Însușirea teoriilor și a conceptelor de bază ale metodelor și instrumentelor 
de evaluare alternative și formative 

• Aplicarea cunoștințelor, teoriilor, conceptelor de bază însușite în aplicarea 
metodelor și instrumentelor de diagnostic alternativ și formativ în situații și 
contexte de evaluare complexă 

• Aplicarea practică, cotarea și interpretarea rezultatelor a metodelor de 
evaluare alternative și formative însușite (sub supervizare profesională) 

• Aplicarea și interpretarea combinată a rezultatelor testelor clasice și a 
metodelor alternative, stabilirea diagnosticului(celor) și jalonarea profilelor 
cognitive. Inserarea rezultatelor evaluării în procesele decizionale. 
Elaborarea de programe individuale de intervenție. Jaloanele procesului de 
monitorizarea cazurilor 

• Elaborarea unui studiu caz individual pe baza teoriilor și metodelor și 
instrumentarului alternativ și formativ însușit 

7.2 
Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 
 
 

•  Însușirea informațiilor cu privire la teoriile, metodele și modurile de aplicare 
a instrumentelor alternative și formative, analizarea calitativă a informațiilor, 
ierarhizarea conceptelor, conectarea și interpretarea lor 

• Analiza critică a teoriilor, a antecedentelor schimbării paradigmei referitoare 
la evaluarea psihologică 

• Explicarea teoremelor referitoare la metodele alternative și formative de 
diagnostic cu sprijinul propriilor observații critice și a informațiilor dobândite 
în mod individual 

• Explorarea posibilității de rezolvare a unor situații problematice de viață, de 
comportament, de performanță etc. în baza unor analize multidimensionale; 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Noi concepte şi puncte de vedere în 
evaluarea potențialului intelectual  

Prezentare, 
expunere 

 

2. Psihometria clasică versus diagnosticul 
formativ. Analiză critică 

Prezentare, 
expunere 

 

3. Evaluarea potenţialului intelectual şi  al 
potențialului de învăţare  

Prezentare, 
expunere 

 

4. Experienţa mediată de învăţare (Teoria 
MLE) 

Prezentare, 
expunere 

 

5. Conceptul de hartă cognitivă formativă 
şi elaborarea ei 

Prezentare, 
expunere 

 

6. Teoriile de bază ale Instrumentarului 
pentru Evaluarea Potenţialului de 
Învăţare   

Prezentare, 
expunere 

 

7. Instrumentarul LPAD: evaluarea 
formativă a inteligenţei 

Prezentare, 
expunere 

 

8. Instrumentarul LPAD: evaluarea 
formativă percepției vizuale şi motrice  

Prezentare, 
expunere 

 

9. Instrumentarul LPAD: evaluarea 
formativă a memoriei 

Prezentare, 
expunere 

 

10. Diagnosticul special al copiilor cu 
CES  

Prezentare, 
expunere 

 

11. Sisteme de codare CES: ICF, ICF-
CY 

Prezentare, 
expunere 

 

12. Sistemul ICF: categorii şi 
componente 

Prezentare, 
expunere 

 

Bibliografie minimală: 

explorarea soluțiilor și/sau rezolvărilor alternative. Evitarea diagnosticelor și 
prognozelor stereotipice prin aplicarea diagnosticului alternativ sau formativ 

• Elaborarea unei strategii de diagnostic prin identificarea și aplicarea 
metodelor propice ce diagnostic și de intervenție, aflate în concordanță cu 
specificul și contextul situației problematice și conforme cu grupul țintă 

• Aplicarea în mod profesional al conceptelor, metodologiilor și 
instrumentarelor de diagnostic și în procesele de consiliere  

• Însușirea repertoriului comportamental al diagnosticului formativ și aplicarea 
acestuia în mod profesional 

• Interpretarea cantitativă și calitativă a rezultatelor evaluărilor combinate 
(testare clasică + evaluare formativă). Însușirea redactării raportului 
psihologic combinat și al programelor de intervenție bazate pe acesta, 
însușirea tehnicii de redactare a hărții cognitive formative și realizării 
profilului cognitiv 

• Interpretarea unui studiu de caz propriu și elaborarea unui program de 
intervenție individuală, pe baza rezultatelor obținute din evaluările combinate 

• Evaluarea calitativă al programului de intervenție, evaluarea eficienței 
programului și monitorizarea ulterioară a persoanei.  
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Promoting L2 Development, Springer 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noi concepte: matrice socio-culturală, 
zona proximă a dezvoltării, experienţa mediată 
de învăţare  

Dezbatere tematică   

2. Clasic versus formativ: diferenţe 
conceptuale şi metodologice  

Prezentare tematică individuală 
sau de grup  

 

3. Evaluarea potenţialului intelectual în 
practică  

Prezentare tematică individuală 
sau de grup  

 

4. Metodologia, procesul şi parcursul învăţării 
mediate  

Prezentare tematică individuală 
sau de grup  

 

5. Mapping cognitiv (întocm,irea hărții 
cognitive formative) 

Prezentare tematică individuală 
sau de grup  

 

6. Prezentarea Instrumentarului LPAD Prezentare tematică individuală 
sau de grup  

 

7. Instrumentarul LPAD: evaluarea formativă 
a inteligenţei: Raven formativ 

Prezentare tematică individuală 
sau de grup  

 

8. Instrumentarul LPAD: evaluarea percpției 
vizuale şi motrice: Învăţarea poziţiilor, 
Organizarea punctelor  

Prezentare tematică individuală 
sau de grup  

 

9. Instrumentarul LPAD: evaluarea memoriei: 
Réy formativ, Testul celor 16 cuvinte 

Prezentare tematică individuală 
sau de grup  

 

10. Evaluarea copiilor cu CES Prezentare tematică individuală 
sau de grup 

 

11. Prezentarea sistemelor de codare a 
persoanelor cu CES: ICF, ICF-CY  

Prezentare tematică individuală 
sau de grup 

 

12. Sistemul de codare ICF: componente şi 
categorii 

Prezentare practică şi video  
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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   70% 

10.5 Seminar/laborator Examen parţial  20% 

Portofoliu   10% 

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. Batiz Enikő  Lect. Univ. dr. Batiz Enikő 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 

17 04 2020      Conf. Univ. dr. Kiss Szidónia  


