
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj 

1.2. Facultatea/ DSPP Din M. Ciuc 

1.3. Domeniul de studii Pedagogie 

1.4. Ciclul de studii Licenţă 

1.5. Programul de studiu  Modul pedagogic 

1.6. Calificarea Profesor învăț ământ gimnazial 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul DSPP 

2.1. Denumirea disciplinei Psihologia educaţiei 

2.2. Titularul disciplinei / a activităţilor de curs Prof. dr. Ambrus Zoltán 

2.3. Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar Prof. dr. Ambrus Zoltán 

laborator - 

proiect - 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DF 

 

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/ 

     proiect/ 

     practica 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practica 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

20 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 

d) Tutoriat - 

e) Examinări  8 

f) Alte activităţi:  - 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de puncte de credit 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.                                    



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

 cunoaşterea aprofundată a abordărilor şi modelor teoretice din domeniul psihologiei 

educaţiei 

 însuşirea şi utilizarea adecvată a limbajului specific psihologiei educaţiei 

 utilizarea cunoştinţelor de psihologia educaţiei pentru explicarea şi interpretarea unor 

situaţii educaţionale complexe  

 utilizarea integrată a sistemului conceptual şi metodologic al psihologiei educaţionale, 

rezolvând probleme teoretice şi practice noi ale procesului formativ 

 definirea corectă a conceptelor de psihologie a educaţiei, capacitatea de argumentare 

psihologică  

 capacitatea de reformulare personală în termeni psihologici a problemelor educaţionale 

întâlnite 

 atitudine empatică de încurajare în vederea rezolvării cu succes a situaţiilor problematice 

apărute în procesul educativ 

 cunoaşterea şi interpretarea psihologică a efectelor educaţionale ale activităţii profesorului 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

e
rs

a
le

  capacitatea de rezolvare de probleme psihosociale şi de formare continuă  

 abilitatea de lucru în echipă şi cooperare  

 autonomie şi responsabilitate în interacţiuni psihosociale 

 recunoaşterea şi respectul diversităţii  

 deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii 

 respectarea principiului echivalenţei interpersonale şi a normelor eticii profesionale 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1.  De desfăşurare a cursului - 

5.2.  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Mobilier adecvat pentru activităţi de grup 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Înţelegerea şi aplicarea în practica şcolară a principiilor şi conceptelor 

psihologiei educaţiei în vederea eficientizării activităţii didactice şi 

formative. Însuşirea şi valorificarea teoriilor psihologice în luarea deciziilor 

educaţionale 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 Însuşirea unor strategii acţionale ale managementului clasei-grupului 

de elevi 

 Înţelegerea şi tratarea eficientă a diferenţelor interindividuale care se 

manifestă în procesul educaţional 

 Formarea unei viziuni interdisciplinare şi integrative a procesului 

educaţional, a formării personalităţii elevilor 

 Fundamentarea unei gândiri psihologice cu valoare funcţională asupra 

procesului educaţional 

 Cunoaşterea şi înţelegerea modului de producere a fenomenelor 
psihologice, a relaţiilor dintre acestea 



 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Definiţia şi obiectul psihologiei educaţiei. Abordări 

teoretice cu influenţă asupra psihologiei educaţiei. 

Procesul cunoaşterii psihologice. Importanţa imaginii 

holistice asupra fiinţei umane. Procesul 

autocunoaşterii şi imaginea de sine. Stima de sine şi 

autocunoaşterea 

prelegere, problematizare, 

explicaţie  
 

2. Procesul psihologic al intercunoaşterii. Metode şi 

tehnici de cunoaştere psihologică. Rolul empatiei. 

Observaţia. Experimentul. Testul. Conversaţia. 

Chestionarul. Metoda biografică. Studiul de caz 

prelegere, abordare euristică, 

demonstraţie 
 

3 Abordarea integrativă a personalităţii. Conceptul de 

personalitate. Modele de personalitate. Însuşiri şi 

dimensiuni ale personalităţii (tipologia lui Jung, 

Allport, Eysenck, Kretschmer, Jaensch) 

prelegere, explicaţie, demonstraţie  

4. Temperamentul şi priorităţi comportamentale. 

Tipologia clasică a temperamentului. Tipologia stilului 

de viaţă. Aspecte de psihologia dezvoltării. Procesul 

socializării. Sentimentul de comuniune ca indicator al 

sănătăţii psihice 

prelegere, problematizare, 

învăţare prin descoperire 

 

 

5. Abordări ale dezvoltării intelectuale. Dezvoltarea 

proceselor cognitive. Teoria dezvoltării a lui Piaget şi 

a lui Vîgotski. Dezvoltarea cognitivă în concepţia 

procesării informaţiilor. Dezvoltarea limbajului şi 

inteligenţa. Tulburările procesului de dezvoltare 

prelegere,  

abordare euristică, demonstraţie 
 

6. Dezvoltarea morală şi psihosocială. Dezvoltarea 

judecăţilor morale în concepţia lui Piaget. Teoria 

stadială a socializării morale a lui Kohlberg. Teoria 

dezvoltării psihosociale a lui Erikson. Dezvoltarea 

competenţelor personale şi sociale. Formarea 

competenţelor-cheie 

prelegere, demonstraţie, explicaţie  

7. Procesul învăţării. Mecanisme cognitive implicate 

în învăţare. Învăţarea şi inteligenţa. Formele învăţării. 

Etapele şi tipurile memoriei. Abordări teoretice ale 

memoriei. Rolul memoriei în învăţarea cognitivă 

prelegere, demonstraţie, 

problematizare 
 

8. Organizarea cunoştinţelor şi procesele gândirii. 

Formarea structurilor de cunoştinţe. Gândirea ca 

proces cognitiv şi competenţă cognitivă. Rezolvarea 

de probleme şi dezvoltarea gândirii. Învăţarea şi 

motivaţia. Efectele motivelor asupra învăţării. 

Motivaţia şcolară 

prelegere, explicaţie, demonstraţie  

9. Dezvoltarea aptitudinilor şi a creativităţii. Definiţia 

aptitudinii şi clasificarea aptitudinilor. Caracteristicile 

psihologice ale creativităţii. Personalitatea creativă. 

Etapele procesului creativ. Dezvoltarea creativităţii 

elevilor 

prelegere, abordare euristică, 

învăţare prin descoperire 
 

10. Rolul afectivităţii în adaptarea şcolară. Definiţia 

proceselor afective. Exprimarea şi dezvoltarea 

proceselor afective. Reglarea afectivă şi inteligenţa 

afectivă. Prevenirea şi tratarea tulburărilor de 

prelegere, demonstraţie, explicaţie  

 Formarea capacităţii de definire corectă a conceptelor de psihologie a 

educaţiei, a capacităţii de argumentare psihologică 



comportament la vârsta şcolară.  

11. Analiza psihologică a stresului. Definiţia şi felurile 

stresului. Etapele reacţiei la stres. Efectele stresului. 

Formele de înfruntare (coping) ale stresului. Tehnici 

de management al stresului. Relaţiile interpersonale. 

Percepţia persoanei şi atribuirea. Formarea impresiei şi 

distorsiuni atribuţionale 

prelegere, explicaţie, demonstraţie  

12. Atitudinile şi însuşirile de caracter în contextul 

comportamentului social. Definiţia şi caracteristicile 

atitudinii. Componentele şi funcţiile atitudinii. 

Atitudinile ca însuşiri de personalitate. Relaţia dintre 

atitudini şi comportament. Măsurarea atitudinilor. 

Schimbarea atitudinilor. Teoria disonanţei cognitive 

prelegere, problematizare, 

abordare euristică 
 

13. Valorificarea psihologiei de grup în procesul 

educaţional. Conceptul de grup, avantajele şi limitele 

grupului. Grupuri relevante în viaţa şcolară. 

Dezvoltarea grupului. Calitatea de membru al grupului 

şi identitatea socială. Rolul şi statutul. Dimensiuni de 

grup cu influenţă asupra performanţei şcolare. 

Interacţiunea în grup. Cooperarea şi competiţia în grup 

prelegere, demonstraţie, explicaţie  

14. Personalitatea pedagogului şi rolul de profesor în 

contextul procesului educaţional. Însuşiri de 

personalitate ale profesorului eficient. Caracteristicile 

activităţii profesorului. Igiena mintală a pedagogilor. 

Profesorul ca lider şi caracteristicile rolului de 

profesor în contextul relaţiei profesor – elev şi 

profesor – părinte. Puterea şi aşteptările profesorului şi 

problema disciplinei şcolare 

prelegere, demonstraţie, 

problematizare 
 

Bibliografie 

1. Ambrus Zoltán, Pszichológia a nevelési folyamatban. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2016 (in press) 

2. Ambrus Zoltán, Psihopedagogia încurajării. Perspective valorice şi acţionale. Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj, 2005 

3. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Pszichológia. Osiris, Budapest, 2001 

4. Bagdy Emőke és Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1995 

5. Cole, M. és Cole, S. R., Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 2001 

6. Holban, I.., (coord.), Cunoaşterea elevului. O sinteză a metodelor. Editura didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1978 

7. Kulcsár Tibor, Iskolapszichológia. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1984 

8. Kulcsár Tibor, Az iskolai teljesítmény pszichológiai tényezői. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982 

9. N. Kollár Katalin, Szabó Éva (coord.), Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, 2004 

10. Ormrod, J.E., Educational Psychology. Developing Learners. Fifth Edition, Pearson Merrill 

Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2006 

11. Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei. Polirom, Iaşi, 2004 

12. Vajda Zsuzsa, Kósa Éva, Neveléslélektan. Osiris, Budapest, 2005 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

1. Probleme practice ale cunoaşterii psihologice. 

Metodologia autocunoaşterii. Relaţia dintre imaginea 

de sine şi performanţa şcolară  

conversaţie, munca în grup, lucrări 

experimentale (chestionare şi teste) 
 

2. Metode clasice şi moderne ale cunoaşterii elevilor. 

Metode de cunoaştere prin analiza conduitei, metode 

în care se solicită colaborarea persoanei, metode prin 

intermediul grupului 

conversaţie, experimentul (teste), 

demonstraţie, 

explicaţie 

 



3. Cunoaşterea integrativă a personalităţii. Analiza 

psihologică a stilului de viaţă ca hartă cognitivă a 

persoanei. Studierea nivelului de dezvoltare al 

sentimentului de comuniune 

munca în grup, modelare, lucrări 

experimentale (aplicarea de teste 

de personalitate) 

 

4. Valorificarea tipologiilor psihologice în practica 

educaţională. Psihologia dezvoltării şi procesul de 

socializare 

conversaţie, studiul de caz, jocul 

de rol 
 

5. Aspecte practice ale dezvoltării intelectuale şi ale 

dezvoltării limbajului. Măsurarea inteligenţei şi 

tulburări de dezvoltare cognitivă 

munca în grup, lucrare practică, 

studiul de caz 
 

6. Analiza dezvoltării dezvoltării morale şi 

psihosociale. Compararea teoriilor de dezvoltare. 

Probleme practice ale dezvoltării competenţelor-cheie 

conversaţie, lucrare practică, jocul 

de rol 
 

7. Memoria şi învăţarea cognitivă. Probleme practice 

ale dezvoltării gândirii. Analiza psihologică a 

motivaţiei şcolare                                                                                                                                         

munca în grup, explicaţie, proiect 

de cercetare 
 

8. Condiţiile psihologice ale dezvoltării aptitudinilor şi 

ale creativităţii. Caracteristicile personalităţii creative. 

Încurajarea creativităţii la elevi 

 

conversaţie, modelare, studiul de 

caz, munca în grup 
 

9. Afectivitatea în contextul adaptării şcolare şi al 

comportamentului social al elevilor. Tulburări afective 

şi de comportament caracteristice la vârsta şcolară. 

Rolul educaţiei prin încurajare în ameliorarea şi 

terapia tulburărilor afectiv-comportamentale 

munca în grup, studiul de caz, 

jocul de rol 
 

10. Modalităţi eficiente ale tratării stresului la vârsta 

şcolară. Distorsiuni atribuţionale în procesul 

educaţional 

conversaţie, lucrare practică, 

munca în grup 
 

11. Valorificarea scărilor de atitudini în practica 

educativă. Rolul însuşirilor de caracter în evoluţia 

comportamentului social al elevilor (caracterizarea 

elevilor) 

lucrare practică, conversaţie, 

studiul de caz, tema de cercetare 
 

12. Integrarea dinamicii de grup, a sistemului de roluri 

şi satute în procesul educaţional. Aplicarea testului 

sociometric de personalitate în munca dirigintelui 

activitate de grup, conversaţie, 

lucrare practică, explicaţie 
 

13. Profilul psihologic al pedagogului eficient. 

Condiţiile activităţii eficiente a profesorului. Igiena 

mintală a profesorilor 

 

conversaţie, modelare, studiul de 

caz, jocul de rol 
 

Bibliografie 

1. Ambrus Zoltán, Életstílus és kommunikáció. Alfred Adler individuálpszichológiája a XXI. század 

perspektívájában. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011 

2. Ambrus Zoltán, Programe educaţionale: activităţi şi metode de grup pentru formarea moralităţii şi 

civismului elevilor. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2004 

3. Ambrus Zoltán, Cultura moral-civică în şcoli în contextul globalizării şi tranziţiei. Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj, 2004 

4. Băban, A. (coord.), Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere. Cluj-Napoca, 2001 

5. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.), Psihologie şcolară. Polirom, Iaşi, 2005 

6. Fehér Irén (szerk.), Pedagógia és pszichológia. Szöveggyűjtemény. Comenius Bt., Pécs, 1999 

7. Horváth György, Pedagógiai pszichológia. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1998 



8. Mészáros A. (szerk.), Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 

1997 

9. Murányi-Kovács E., Kabainé Huszka A., A gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok 

pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 

10. Porkolábné Balogh Katalin, Iskolapszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 

11. Rousseau, J.-J.. Emil, avagy a nevelésről. Papirusz Book, Budapest, 1997 

12. Spaller Árpád és Spaller Katalin, Gyógypedagógiai ismeretek tára. Timp Kiadó, Budapest, 2006 

 

8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

-   

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Observaţii 

-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Observaţii 

-   

Bibliografie 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

10. Evaluare 

A. Condiţii de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezenţa la seminarii în proporţie de 80% 

 

 

B. Criterii, metode şi ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Însuşirea temeinică a 

cunoştinţelor, utilizarea 

cunoştinţelor în 

rezolvarea de situaţii 

educaţionale, gândire 

psihologică şi abordare 

integrativă a problemelor 

de psihologia educaţiei 

Test (verificare pe 

parcurs) 

Examen scris după 

subiecte formulate 

30% 

 

30% 

10.5 . 

 

Seminar Valoarea operaţională a 

cunoştinţelor în 

abordarea procesului 

educativ 

Susţinerea unui studiu de 

caz realizat pe baza 

cercetării studentului 

Aprecierea modului de 

pregătire prin prezenţă 

activă şi interactivă  

Modul de susţinere a 

referatului (prezentare şi 

răspunsul la întrebări) 

40% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însuşirea cunoştinţelor, modelelor teoretice, principiilor de bază ale psihologiei educaţiei, capacitatea de 

analiză şi interpretare psihologică a situaţiilor educative, capacitatea de autocunoaştere şi intercunoaştere în 

procesul educaţional, atitudine de încurajare a stimei de sine a educatului 

 



Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicaţii 

   21.09.2018.             Prof. dr. Ambrus  Zoltán                        Prof. dr. Ambrus  Zoltán 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 


