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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Psihologie și Știinţe ale Educaţiei 
1.3. Departamentul Didactica Știinţelor Exacte 
1.4. Domeniul de studii Știinte ale Educaţiei 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / Calificarea   Management Curricular/ Master`s Degree 
1.7. Forma de învăţământ   FR 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Consiliere psihologică: programe de intervenție 
cognitiv-comportamentală 

Codul 
disciplinei 

PMR5136 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr. Nicolae Adrian Opre 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect  

Dr. Oana Ghimbuluț 

2.4. Anul de 
studiu II 

2.5. Semestrul 
II 

2.6. Tipul de evaluare
E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut DS 

Obligativitate DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu există condiționări pentru parcurgerea acestui curs 
4.2. de competenţe Deținerea unor competenșede bază pentru derularea de proiecte de consiliere psihologica 

Capacitate și transfer de cunoștințe la diverse categorii de probleme de factură psihologică și 
didactică 
Cunoașterea și înșelegerea aplicațiilor psihologice în context educațional 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs de minim 50 de locuri, calculator, videoproiector, flichart, tablă, 
instrumente de scris 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Sală de curs de minim 25 de locuri, calculator, videoproiector, flichart, tablă, 
instrumente de scris 

 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma IFR 175 
din care: 3.5.  
SI  
 

163 
3.6. SF(6)  +ST (6) +  L(0) + P 
(0) 

12 

Distribuţia fondului de timp  ore 
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe –   70 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  40 

3.5.4.Tutoriat  8 

3.5.5.Examinări 3 

3.5.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 163 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
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e Cunoștințe 
Cunoașterea și înșelegerea cunoștințelor fundamentale ale consilierii de tip REBE 
Conceptualizarea problemelor copiilor și adolescențilorr prin prisma teoriei de tip REBE 
Explicarea contextuală a principiilor și mecanismelor psihologice care fundamentează programe de tip REBE 
 
Abilități 
Adaptează strategii de prevenție de tip REBE în activitatea la clasă 
Proiectează programe de prevenție de tip REBE la clasă 
Evaluează critic pașii intervențiilor derulate și stabilește din timp rezultatele 
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Cultivarea deontologiei profesionale în desfășurarea proiectelor de tip REBE la clasă 
Fundamentarea programelor de intervenșie la clasă 
Manifestarea interesului continuu pentru dezvoltarea personală și profesională continuă 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea competențelor specifice proiectării, implementării și evaluării de 
programe educaționale ce au la bază principiile educației rațional emotivă și 
comportamentală. 

7.2. Obiectivele specifice Familiarizarea cursanților cu conceptele cheie specifice teoriei rațional emotivă 
și comportamentală 
Aplicarea de tehnici și strategii de prevenție specifice teoriei rațional emotivă și 
comportamentală 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. SI 
Metode de predare-învăţare 

Observaţii  
(procent din timpul total 

acordat studiului individual) 
1. Modulul 1: Fundamente ale educației rațional 

emotivă și comportamentală 
Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

33% 

2. Modulul 2: Aplicații ale educației rațional emotivă 
și comportamentală în mediul educațional 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

33% 

3. Modulul 3: Proiectarea și implementarea 
activităților cu caracter socio-emoțional 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

33% 

Bibliografie modul 1 
 
Dryden, W., & DiGiuseppe, R. (2003). Ghid de terapie Rațional Emotivă și Comportamentală. Cluj-Napoca: Editura 
Asicației de Știinţe Cognitive din România. 
Ellis, A. & Bernard M. (2003). Terapia rațional emotivă și comportamentală în tulburările copilului și adoescentului, 
Romanian Psychological testing Services, Cluj-Napoca 
Knaus, W.J. (2004). Educaţia raţional emotivă: orientări şi tendinţe, în Romanian Journal of Cognitive and Behavioral 
Psychotherapies, 4, 1; 9–22. 
Opre, A., Ghimbuluţ, O., Consiliere psihologică: programe de intervenție cognitiv-comportamentală, Suport de curs în 
format electronic IFR, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
 
Bibliografie modul 2 
Bernard, M.E.., Ellis, A. şi Terjesen, M. (2006). Rational Emotive Behavior Approaches to Childhood Disorders: History, 
Theory, Practice and Research, în A. Ellis şi M.E. Bernard (eds.), Rational Emotive Behavioral Approaches to Childhood 
Disorders. Theory, Practice and Research. Springer Science + Business Media, New-York. 
McMahon, J., Vernon, A. Trip, S. (2007). Effectiveness of Rational-emotive Education: a Quantitative Meta-analytical 
Study, în Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 7, 1; 81–93. 



 3 

Opre, A. & David, D. (2006). Dezvoltarea inteligenței emoționale prin programe de educație rațional emotivă și 
comportamentală, Alexandru Roșca 1906-1996 – Omul, savantul și creatorul în școală, București: Editura Academiei 
Române. 
Opre, A., Ghimbuluţ, O., Consiliere psihologică: programe de intervenție cognitiv-comportamentală, Suport de curs în 
format electronic IFR, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
 
Bibliografie modul 3 
Bernard, M. E. (2005). The You Can Do It! Education images resource CD program. Oakleigh, VIC (AUS): Australian 
Scholarships Group. 
Opre, A. (coord.), Damian, L., Ghimbuluț, O., Gibă, R., Macavei, B., Ormenișan-Calbază, M., Rebega, O., Vaida, S. 
(2010). Lumea lui SELF: povești pentru dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari, Editura ASCR. 
Opre, A. (coord.), Damian, L., Ghimbuluț, O., Gibă, R., Macavei, B., Ormenișan-Calbază, M., Rebega, O., Vaida, S. 
(2010). Lumea lui SELF: povești pentru dezvoltarea socio-emoțională a școlarilor, Editura ASCR. 
Opre, A., Ghimbuluţ, O., Consiliere psihologică: programe de intervenție cognitiv-comportamentală, Suport de curs în 
format electronic IFR, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Vernon, A. (1989a). Thinking, feeling, behaving: An emotional education curriculum for children. Champaign, IL: 
Research Press. 
Vernon, A. (1989b). Thinking, feeling, behaving: An emotional education curriculum for adolescents. Champaign, IL: 
Research Press. 
Waters, V. (2003). Povești rationale pentru copii, Cluj-Napoca: Editura ASCR. 
 
8.2. ST Metode de predare-învăţare Observaţii 
Tema de control nr 1. 
Analizați comparativ cel puțin 2 
programe de dezvoltare socio-
emoțională (prin activități, prin 
povești raționale, prin acțiuni ce 
combină cele 2 elemente)  

Analiza critică a unor materiale 
propuse de profesor şi/sau studenţi  
Comunicare cu tutorele prin mediul 
virtual 

Tema de control va fi verificată de 
asistent și va reprezenta o parte din 
nota finală a disciplinei 

Tema de control nr 2.  
Propuneți o activitate ce se poate 
realiza în mediul academic, la nivel 
peșcolar, gimnazial sau liceal astfel 
încât activitatea să vizeze dezvoltarea 
de competențe socio-emoționale în 
rândul beneficiarilor. 

Analiza critică a materialelor propuse 
de profesor și/sau studenți. 
Comunicare cu tutorele prin mediul 
virtual 

Tema de control va fi verificată de 
asistent și va reprezenta o parte din 
nota finală a disciplinei 

Bibliografie: cea prezentată mai sus 
8.3. SF   
Se discută modulul 1 din suportul de 
curs 

Prelegere interactivă bazată pe 
explicaţie, conversaţie, dezbatere. 
 

Utilizarea de prezentări Power Point 
și materiale de lucru. 
Prelegerea va fi adaptată  nevoilor 
studenţilor. Anumite teme vor fi 
aprofundate sau extinse iar altele vor 
fi parcurse mai succint. 

Se discută modulele 2-3  din suportul 
de curs 

Prelegere interactivă bazată pe 
explicaţie, conversaţie, dezbatere. 
 

Utilizarea de prezentări Power Point 
și materiale de lucru. 
Prelegerea va fi adaptată  nevoilor 
studenţilor. Anumite teme vor fi 
aprofundate sau extinse iar altele vor 
fi parcurse mai succint. 

Bibliografie: cea prezentată mai sus. 
8.4. L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Nu e cazul   
Bibliografie: cea prezentată mai sus. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Temele de curs și seminar propuse sunt subiecte de actualitate în cercetarea fundamentală și aplicativă din psihologie, iar 
abordarea lor în cadrul acestei discipline se bazează pe rezultatele recente din domeniu. Tematica disciplinei acopera 
conceptele și strategiile majore de intervenșie relevante pentru aplicațiile psihologiei solicitate pe piața muncii și care 
satisfac standardele profesionale. 
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10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. SI (curs) Cunoașterea celor mai importante 
aspecte ale suportului de curs 

Examen scris 50% 

10.5. SF / ST / L / P Capacitatea de aplicare a cunoștinţelor 
teoretice în contexte practice 

Evaluare tema de control nr. 1 25% 
Evaluare tema de control nr. 1 25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
   Să obţină minimum nota 5 pentru fiecare criteriu de evaluare. 
 

   
     

 
Coordonator de disciplină 
Prof.univ.dr. Adrian Opre 

 

Asistent  
Dr. Oana Ghimbuluț 

 

Data 
             10.11.2017 

 
 

Responsabil de studii IFR, 
Conf.univ. dr. Ioana-Cristina Magdaș 

 
   

 
  

 
 


