
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 Clinică şi Psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Neuropsihologie clinică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Ioana Cristea 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Ioana Cristea 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţional 

 

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: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 64 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 10 

Examinări  10 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 164 

3.8 Total ore pe semestru 36 

3.9 Numărul de credite 9 

 

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 

 Se va desfăşura modular 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Se va desfăşura modular 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
  Cunoașterea principiilor de bază ale evaluării şi intervenţiei neuropsihologice 

 Familiarizarea cu modalităţile de evaluare neuropsihologică ale proceselor mentale  

 Aplicaţii ale neuropsihologiei clinice pe tulburări specifice 

 

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Gândirea critică 

 Analiza critică a literaturii de specialitate 

 Diseminarea cunoaşterii ştiinţifice în comunitatea profesională 

 Cunoaşterea şi utilizarea surselor relevante de informaţie în domeniu 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în neuropsihologia clinică (scurt istoric, 
definiții, concepte de bază) 

Explicaţie, 
exemplificare, 
discuţii 

 

Sarcini de evaluare neuropsihologică pentru percepţie 
vizuo-spaţială şi orientare 

Explicaţie, 
exemplificare, 
discuţii 

 

Sarcini de evaluare neuropsihologică pentru atenţie şi 
funcţii executive 

Explicaţie, 
exemplificare, 
discuţii 

 

Sarcini de evaluare neuropsihologică pentru memoria Explicaţie, 
exemplificare, 
discuţii 

 

Sarcini de evaluare neuropsihologică pentru limbaj Explicaţie, 
exemplificare, 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cunoașterea principiilor de bază ale evaluării şi intervenţiei 

neuropsihologice 

 
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Cunoașterea conceptelor de bază ale evaluării neuropsihologice 
 Familiarizarea cu modalităţile de evaluare neuropsihologică ale 

proceselor mentale  
 Aplicaţii neuropsihologice pe tulburări specifice 
 Familiarizarea practică cu cercetarea în neuropsihologie clinică 



discuţii 
Sarcini de evaluare neuropsihologică pentru emoţii Explicaţie, 

exemplificare, 
discuţii 

 

Particularităţi neuropsihologice în accidentul cerebral 
vascular (AVC) 

Explicaţie, discuții, 
exemplificare 

 

Particularităţi neuropsihologice în traumatismele 
craniene 

Explicaţie, discuții, 
exemplificare 

 

Particularităţi neuropsihologice în demenţe Explicaţie, discuții, 
exemplificare 

 

Particularităţi neuropsihologice în schizofrenie Explicaţie, discuţii, 
exemplificare, studiu 
individual 

 

Particularităţi ale evaluării neuropsihologice la copii şi 
adolescenţi 

Explicaţie, modelare, 
exemplificare 

 

Tulburări neuropsihologice pediatrice Explicaţie, discuţii, 
exemplificare, studiu 
individual 

 

Bibliografie 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Tulburări neurologice- studii de caz Lucru în grupuri, 

modelare, discuţii, 
dezbaterii 

 

Tulburări neuropsihiatrice- studii de caz Lucru în grupuri, 
modelare, discuţii, 
dezbaterii 

 

Neuropsihologie gerontologică- studii de caz Lucru în grupuri,  



 modelare, discuţii, 
demonstrații practice 

Neuropsihologie pediatrică- studii de caz Lucru în grupuri, 
modelare, discuţii, 
demonstrații practice 

 

Tulburări de dezvoltare- studii de caz  Lucru în grupuri, 
modelare, discuţii, 
demonstrații practice 

 

Traumatisme craniene- studii de caz Lucru în grupuri, 
modelare, discuţii, 
demonstrații practice 

 

Bibliografie 
Caselli, R. J., Locke, D. E. C., Dueck, A. C., Knopman, D. S., Woodruff, B. K., Hoffman-Snyder, C., … 
Reiman, E. M. (2014). The neuropsychology of normal aging and preclinical Alzheimer’s disease. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinuturile disciplinei corespund cerinţelor asociaţiilor profesionale (Colegiul Psihologilor din România) 
în ceea ce priveşte dezvoltarea şi practicarea abilităţilor şi competenţelor de psihologie clinică și consiliere 
psihologică. Disciplina este focalizată atât pe înțelegerea și aplicarea critică a conceptelor teoretice, cât și pe 
aplicații în cercetarea și practica din psihologie clinică, ceea ce corespunde exercitării activităţii profesionale 
de către cursanţi. 
 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
 Cunoștințe declarative și 

procedurale 
Examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator Realizarea unui proiect de 
cercetare de grup 

Participarea la activitățile 
practice de seminar 

30% 

   
10.6 Standard minim de performanţă 

 Coroborativ: 
Obținerea a cel puțin jumătate din punctaj atât la evaluarea pentru curs, cât și cea pentru seminar. 

 



Data completării Semnătura titularului de curs             Semnătura titularului de seminar 

02.04.2017   Conf.univ.dr. Ioana Cristea                            Conf.univ.dr. Ioana Cristea 

Data avizării în departament                              Semnătura directorului de departament 

27.04.2017                                Conf.univ.dr. Anca Dobrean

  


