FIŞA DISCIPLINEI
COD: ULE6102
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
Sănătate Publică
Sănătate Publică
Licență
Licențiat în Servicii și Politici de Sănătate Publică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Health Psychology/Psihologia Sănătății
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. Univ. Dr. Tăut Diana
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Drd. Vrabete Ana
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: .Tutoriat
3.7 Total ore studiu individual
95
3.8 Total ore pe semestru
158
3.9 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu e cazul
4.2 de competenţe
 Noțiuni statistice de bază
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului

5.2 De desfăşurare a








Laptop
Proiector
Sistem audio (boxe)
Acces la internet
Flipchart/ whiteboard și carioca
Laptop

2
28
ore
48
20
26
3
3
2

seminarului/laboratorului






Proiector
Sistem audio (boxe)
Acces la internet
Flipchart/ whiteboard și carioca

6. Competenţele specifice acumulate
Cunoaştere şi înţelegere
1. Înţelege rolul psihologiei sănătăţii în promovarea stării de bine şi reducerea riscului de îmbolnăviri
2. Cunoaşte principiile şi paradigmele de studiu ale sănătăţii şi bolii
3. Înţelege mecanismele prin care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot
influenţa sănătatea şi boala
4. Recunoaşte factorii de risc pentru îmbolnăviri şi factorii de menţinere şi promovare a sănătăţii şi
stării de bine
5. Înţelege reperele ce ghidează elaborarea programelor de educaţie pentru sănătate

Competenţe profesionale

6. Cunoaşte modalităţi de intervenţie pentru reducerea şi combaterea factorilor de risc pentru
sănătate.
Explicare şi interpretare
1. Explică şi ilustrează diferenţele specifice dintre educaţia pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi
prevenţia îmbolnăvirilor
2. Interpretează şi argumentează modul în care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi
sociali influenţează starea de sănătate
3. Explică diferenţele dintre programele comunitare, instituţionale şi de grup
4. Argumentează modalităţile de intersectare dintre tipul şi nivelul de program de prevenţie
Instrumental – aplicativ
1. Aplică tehnicile de optimizare a sănătăţii şi stării de bine (ex. creşterea stimei de sine, dezvoltarea
afectivităţii pozitive, controlul stresului)
2. Proiectează strategii de intervenţie primară şi secundară asupra factorilor de risc pentru
îmbolnăviri (ex. prevenţia fumatului, a consumului de alcool şi droguri, a comportament alimentar
deficitar, preventia HIV/SIDA) la nivel de grup, comunitar şi populaţional
3. Aplică tehnici de modificare a comportamentelor de risc (ex. renunţarea la fumat, adicţia de
alcool/droguri, asistarea psihologică a anorexiei şi bulimiei)
4. Proiectează strategii valide de cercetare a sănătăţii şi bolii (transversale, longitudinale,
experimentale, prospective, studii de caz, studii calitative, meta-analize).

Competenţe transversale







Dezvoltă o atitudine responsabilă faţă de educarea populaţiei pentru sănătate, fundamentată pe
noile achiziţii ale ştiinţei
Respectă diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în educaţia pentru
sănătate
Adresează inegalităţile sociale, sărăcia şi discriminarea în dreptul la sănătate şi la o îngrijire
medicală adecvată
Se angajează în analiza critică a politicilor publice de promovare a sănătăţii şi reducerii
riscului de îmbolnăviri
Respectă strict normele etice în activitatea profesională de practician şi cercetător şi se
angajează continuu în dezvoltarea personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei



7.2 Obiectivele specifice










Familiarizarea cu principalele concepte, teorii şi modele ale
psihologiei sănătăţii şi aplicarea acestora în promovarea sănătăţii şi
prevenirea îmbolnăvirilor
Să identifice teoriile, conceptele și modelele de bază dintr-o paletă de
discipline psihologice și comportamentale utilizate în cercetarea și
practică în domeniul sănătății publice
Să explice mecanismele prin care sănătatea și boala sunt codeterminate de variabile biologice, psihologice, sociale și
comportamentale
Să planifice strategii de promovare a sănătății în contextul sănătății
publice
Să discute modalități de reducere sau îndepărtare a factorilor de risc
pentru sănătate în cazul persoanelor
Să explice relațiile dintre stresul psihologic și consecințele la nivelul
sănătății
Să specifice ținte și nivele multiple pentru intervenții, programe și/sau
politici de sănătate publică

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Concepte cheie din Psihologia Sănătății și
relaționarea disciplinei cu alte domenii

Metode de predare
Prelegere interactivă,
studiu de caz,
exerciții practice

2. Modele de sănătate și boală

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

3. Cogniții și reprezentări ale sănătății și bolii

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

4. Modele social-cognitive ale schimbării
comportamentelor de sănătate (1). Modele
liniare.

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții

Observaţii

practice

5. Modele social-cognitive ale schimbării
comportamentelor de sănătate (1). Modele
stadiale.

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

6. Influențe emoționale și de mediu asupra
comportamentelor de sănătate

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

7. Stilul de viață și sănătatea (1): fumatul și
consumul de alcool

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

8. Stilul de viață și sănătatea (2): comportamente Prelegere interactivă,
sănătoase și de risc – alimentația și nutriția
studiu de caz, exerciții
practice

9. Promovarea sănătății în cadrul populațiilor
specifice: promovarea sănătății la copii și
adolescenți

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

10. Promovarea sănătății la adolescenți via
internet și tehnologie mobilă

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

11. Managementul Stresului

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

12. Recapitulare Finală

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

13. Sesiune prezentare postere științifice

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice

14. Examen

Prelegere interactivă,
studiu de caz, exerciții
practice
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8.2 Seminar / laborator
1. Explorarea aplicabilității psihologiei sănătății

Metode de predare
Prelegere interactivă,
învățarea prin
descoperire
2. Alfabetizarea în sănătate
Prelegere interactivă,
exerciții practice
Prelegere interactivă,
3. Aplicații practice: evaluarea și modificarea
cognițiilor și reprezentărilor legate de sănătate studiu de caz,
exerciții practice
și boală
4. Aplicații ale modelelor liniare și stadiale a
modificării comportamentelor de sănătate (1):
studii de caz și dezbateri bazate pe dovezi
științifice
5. Aplicații ale modelelor liniare și stadiale a
modificării comportamentelor de sănătate (2):
studii de caz și dezbateri bazate pe dovezi
științifice
6. Aplicații: elaborarea mesajelor de sănătate
privind fumatul și consumul de alcool prin
utilizarea ancorelor sociale și de mediu

Exerciții practice,
studii de caz,
dezbatere științifică
pe grupe de studenți
Exerciții practice,
studii de caz,
dezbatere științifică
pe grupe de studenți

Prelegere interactivă,
studii de caz,
exerciții practice.
Dezbatere științifică
pe grupe
7. Practică ghidată pentru posterul științific
Prelegere interactivă
și exerciții practice
pe conținutul
posterelor
Prelegere interactivă,
8. Corelate emoționale și sociale ale
comportamentului alimentar: aplicații și studii studii de caz,
exerciții practice
de caz; practică ghidată pentru postere
9. Promovarea sănătății la adolescenți via
Prelegere interactivă,
internet și tehnologie mobilă; practică ghidată studii de caz,

Observaţii

pentru postere

10. Promovarea sănătății la adolescenți via
internet și tehnologie mobilă; practică ghidată
pentru postere

11. Managementul stresului: aplicații
12. Recapitulare finală
13. Prezentare postere științifice
14. Examen
Bibliografie

















exerciții practice,
exerciții și discuții
privind conținutul
posterelor
Prelegere interactivă,
studii de caz,
exerciții practice,
exerciții și discuții
privind conținutul
posterelor
Exerciții practice, joc
de rol
exerciții practice
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Asimilarea cunoștințelor
de curs

Examen oral

10.3 Pondere din
nota finală
60% din nota finală

10.5 Seminar/laborator

Asimilarea si aplicarea
cunostintelor dobandite in
cadrul seminarului

Prezentare proiect
Prezentare poster stiintific

20%
20%

10.6 Standard minim de performanţă
Pentru promovarea disciplinei este necesară îndeplinirea a minim 50% a punctajului total alocat acestei
discipline

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

........13.05.2015......

...............................

...................................

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

