
 

 FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

1.3. Departamentul Departamentul de Asistenţă Socială 

1.4. Domeniul de studii Asistenţă Socială 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/ Calificarea ASISTENŢĂ SOCIALA 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Tranziţia la vârsta tinereţii şi sociologia tineretului 

2.2. Titularul activităţilor de curs dr.  

2.3. Titularul activităţilor de seminar dr. Sergiu-Lucian Raiu 

2.4. Anul de studiu  2 2.5. Semestrul  3 
2.6. Tipul de 

evaluare1 
C, VP 

2.7. Regimul  

disciplinei2 

 

OP 

   

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

3.1. Nr. de ore pe 

săptămână 

4 Din care 3.2. 

curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  

42 Din care 3.5. 

curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                            Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  23 

Tutoriat  3 

Examinări  3 

Alte activităţi:  0 

3.7. Total ore studiu individual 75 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 5 

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 Curs şi seminar asistență socială, într-o sală dotată 

cu proiector.  

Studenţii să participe în proporţie de minim 50%. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului Participare la cel putin 70% din seminarii 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C - colocviu 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă 

ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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C1 Înţelegerea principalelor semnificatii sociale ale caracteristicilor varstei tinere şi 

amecanismelor care le determină. Aprofundarea conceptelor teoriilor care explică 

tranzitia la vârsta adulta: teoriile identității, teoria tranzuției, teoria generațiilor. Luarea 

în considerare a dimensiunilor cognitive, sociale și emoționale, cât și a nivelului 

individual, familal, al comunității mai extinse și a influenței factorilor contextuali și 
ereditari 

 

C2  Formarea deprinderilor de a aplica metode de cercetare cu persoane aflate la vârsta 

tranziției. Elaborarea de chestionare și realizarea de observaţii ale comportamentului în 

toate pe baza cunoştinţelor dobândite.  Formularea de întrebări de cercetare specifice 

acestei perioade evoluție. 

  

C3 Proiectarea unor intervenţii pentru optimizarea funcţionării la vârsta tinereții. Aplică 

teoriile și conceptele referitoare la dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională din 

această perioadă și cunoștințele despre condițiile în care diverse abilități sau procese pot 

funcționa la nivel optim, precum și cunoștințele despre modalități de compensare a 

posibilelor deficite). 

  

C4 Formarea deprinderilor de a interacționa cu persoane aflate în etapa de dezvoltare 

specifică tranziției la maturitate, pe baza cunoașterii caracteristicilor normative de 

dezvoltare a diferitelor abilități (cognitive și socio-emoționale).  

 

C5 Recunoașterea aspectelor teoretice în problemele vieții cotidiene ale tinerilor. 

Formarea deprinderilor de a formula dileme morale care definesc perioada 

trnziției către vârsta adultă. 
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Analizarea unor situații problemã prin aplicarea și integrarea adecvatã a teoriilor 

fundamentate științific, relevante pentru situația în cauzã. Aplicarea cunoștințelor teoretice 

în activitățile practice de intervenție cu tineri care trăiesc în diferite contexte sociale. 

Transpunerea experiențelor de viață ale tinerilor în material de cercetare științifică, util în 

adunarea de date, respectiv utilizarea datelor de cercetare pentru înțelegerea problemelor de 

viață ale tinerilor.   

 

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

  

Obiectivul  

general al 

disciplinei 

 

Cunoaşterea principalelor abordări teoretice ale sociologiei tranziției la vârsta adultă 

și a factorilor sociali (studiile superioare, plecarea din căminul părintesc, debutul în 

muncă, căsătorirea, parentalitatea, ș.a), care determină o tranziție cu succes spre 

vârsta adultă tânără.  

 

Obiective 

specifice 

 

Studenţii trebuie: 

 

- Să descrie cum definesc maturitatea tinerii (licenii și studenții)? 

- Să identifice și să precizeze particularităţile specifice vârstei de adult tânăr. 

- Să definească conceptul de adolescent în curs de dezvoltare (emerging 

adulthood).  

- Să analizeze dacă există similitudini/diferențe în criteriile prin care definesc 

maturitatea liceenii și studenții români, dar și comparativ tineri români-tineri 

din alte țări și culturi. 

- Să cunoască și să înțeleagă aspectele sociale ale tranziției de la adolescență 

spre stadiul de adult tână (independență față de părinți, independența 

economică) și tranzițiile de rol (căsătoria, parentalitatea). 

- Să înțeleagă care sunt factorii care influențează debutul tinerilor în munca și 

cum arată aceasta.    

- Să înțeleagă în ce constau condițiile sociale ale unui succes al tranziției la 

maturitate și al tranziției de la studii la viața independentă (factorii 



demografici, ai excluziunii sociale și al evenimentelor negative de viață).  

- Să descrie principalele perspective psiho-sociologice care explică 

dezvoltarea umană, pentru a înțelege diferite abordări și modele teoretice a 

modului în care teoreticienii aleg să împartă cursul vieții.  

- Să argumenteze dacă factorii excluziunii sociale – deprivarea materială, 

sărăcia financiară, intensitatea scăzută a muncii în gospodărie (conform 

definiției EUROSTAT) influențează realizarea cu succes a unei tranziții spre 

maturitate. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs 

Tematica: 

1. Tranziția tinerilor ca problemă socială 

Conceptul de tinerețe, maturitate și integrare în muncă    

Caracteristicile perioadei adolescenței și a tinereții 

Teoria traniziției la Arnett. Tinerii – o categorie sociodemografică importantă 

 

2. Incluziunea socială a tinerilor:  

Tinerii, educația și piața muncii 

Participarea la educație a tinerilor și tinerii NEET (tineri care nu sunt nici în educație, nici în câmpul 

muncii sau într-un stagiu de formare) sau TPTS (tinerii care au părăsit timpuriu școala) 

Pregătirea profesională pentru integrarea pe piața muncii 

Perspective asupra carierei și șomajul în rândul tinerilor 

Semnificația muncii petru tineri și adulți 

Efectele experienței muncii asupra tinerilor 

Politicile sociale de promovare a integrării tinerilor pe piața muncii. 

 

3. Sisteme conceptuale ale tranziției spre maturitate 

Teorii sociologice (funcționalismul, perspectiva structuralist-funcționalistă, Coleman și capitalul 

social) 

Teorii developmentalistaliste (teoria dezvoltării psihosociale – a identității, teoria dezvoltării morale, 

teoria rezilienței, teoria alegerii raționale).  

Teorii integrative (teoria interacționist-ecologică-developmentalistă, teoria sistemelor ecologice, 

abordarea cursului vieții) 

Teoria carierei (Careership) 

 

4. Cercetări privind tranziția de la adolescență la stadiul de adult tânăr 

Criteriile maturității în opinia liceenilor 

Criteriile maturității în opinia studenților 

Criteriile maturității – studii comparative 

O perspectivă longitudinală asupra tranziției cu succes spre maturitate a tinerilor români  

 

SĂPTĂMÂNA 1 

Curs 1 

Tinerii o problemă socială. Conceptele de tinerețe, maturitate și integrare în muncă. Caracteristicile 

perioadei adolescenței și a tinereții. Tinerii și teoria generațiilor. Tineri o categorie sociodemografică 

importantă 

 

SĂPTĂMÂNA 2 

Curs 2 

Criteriile maturității. Studii asupra percepției tinerilor asupra maturității. Criteriile maturității în 

opinia liceenilor. Criteriile maturității în opinia studenților. Criteriile maturității, studii comparative.  

 

 

SĂPTĂMÂNA 3 

Curs 3 

Studii asupra tinerilor în România. Explorarea diverselor studii, sondaje de opinie, anchete asupra 

diverselor aspecte ale vieții tinerilor.  



 

SĂPTĂMÂNA 4 

Curs 4 

O perspectivă longitudinală asupra succesului tranziției spre maturitate a tinerilor români. Cercetarea 

www.viitoradult.ro  

 

SĂPTĂMÂNA 5 

Curs 5 

Incluziunea socială a tinerilor. Tinerii, educația și piața muncii. Participarea la educație a tinerilor și 

tinerii NEET sau TPTS. Facultatea – ca etapă parcursă în procesul spre maturizare a tinerilor. 

Pregătirea tinerilor pentru integrarea pe piața muncii  

 

SĂPTĂMÂNA 6 

Curs 6 

Perspective asupra carierei și șomajul în rândul tinerilor. Experiențele de muncă ale tinerilor. 

Legislația privind munca în cazul tinerilor.  

 

SĂPTĂMÂNA 7 

Curs 7 

Voluntariatul, stagiile de practică și antreprenoriatul. Legea voluntariatului. Semnificația muncii pentru 

adulți și tineri. Efectele experienței muncii asupra tinerilor 

 

SĂPTĂMÂNA 8 

Curs 8 

Sisteme conceptuale ale tranziției spre maturitate.  

Teorii sociologice: Funcționalismul, perspectiva structuralist-funcționalistă, teoria menținerii la maxim 

a inegalității, teoria punctelor turnante ale mobilității, teoria menținerii efective a inegalității 

 

SĂPTĂMÂNA 9 

Curs 9 

Teoriile developmentaliste. Teoria dezvoltării psihosociale (a identității), Teoria dezvoltării egou-ului 

a lui Jane Loevinger, Cadrul ciclului de viață al familiei 

 

SĂPTĂMÂNA 10 

Curs 10 

Teoria distresului psihologic a lui Leonard Pearlin, Teoria „Anotimpurilor vieții” (Levinson D. J.), 

Teoria dezvoltării morale 

 

SĂPTĂMÂNA 11 

Curs 11 

Teoria dimensiunilor dezvoltării a psihologului american Klaus Riegel, Teoria rezilienței, Teoria 

alegerii raționale. 

 

SĂPTĂMÂNA 12 

Curs 12 

Teorii integrative. Teoria interacționist-ecologică-developmentalistă, Teoria sistemelor ecologice, 

Abordarea cursului vieții. 

 

SĂPTĂMÂNA 13 

Curs 13 

Teorii privind tranziția de la școală la viața activă. Teoria carierei (Careership) 

 

SĂPTĂMÂNA 14 

Curs 14 

Politici europene și naționale privind tinerii și civismul acestora 

 

Bibliografie:  
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Arnett, J. J. (2001). Conceptions of the Transition to Adulthood: Perspectives from Adolescence Through Midlife, Journal of Adult 
Development, 8 (2), 133-143, http://www.jeffreyarnett.com/articles/ARNETT_conceptions_of_the_transition_to_adulthood.pdf,  
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europene, (coord) Petru Iluț, Laura Nistor, Traian Rotariu, Ed. Eikon: Cluj-Napoca, Vol. II, pp. 167-184. 

Brândușa, F. (2008). http://www.revistacalitateavietii.ro/2008/CV-3-4-2008/05.pdf,  
Burnnett, L. și D&D Research (2008). Leo Youth II, http://www.slideshare.net/manafu/leo-youth-ii,  
Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital în The American Journal of Sociology, Vol.94, 

http://courseweb.lis.illinois.edu/~katewill/for-china/readings/coleman%201988%20social%20capital.pdf, accesat la 12.07.2015. 
Costache L. (coord.), Varly P., Iosifescu Ș., C., Fartușnic C., Andrei T., Herțeliu C. (2014). Costul investiției în insuficiente în educație în 

România. Raport final pentru UNICEF, București: UNICEF, http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Costul-investitiei-
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Côté, J. E.; Bynner, J.M. (2008). Changes in the Transition to Adulthood in the UK and Canada: The Role of Structure and Agency in Emerging 
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Elliott, D., C.; Kaliski, P.; Burrus, J.; Roberts, R., D. (2013). Exploring Adolescent Resilience Through the Lens of Core Self-Evaluationsîn Prince-
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http://www.springer.com/series/6450. 

Gaudet S. (2007). Emerging Adulthood: A New Stage in the Life Course Implications for Policy Development, 
http://www.researchgate.net/profile/Stephanie_Gaudet2/publication/241245903_Emerging_Adulthood_A_New_Stage_in_the_
Life_Course_Implications_for_Policy_Development/links/54feed2a0cf2741b69f1d0cd.pdf. 

Hair, E., C.; Park, M. J.; Ling, Th., J.; Moore K., A. (2009). Risky Behaviors in Late Adolescence: Co-occurrence, Predictors, and Consequences în 
Journal of Adolescent Health 45 (2009) 253–261, http://ac.els-cdn.com/S1054139X09001116/1-s2.0-S1054139X09001116-
main.pdf?_tid=6fe3693a-5b9e-11e5-8806-00000aacb35d&acdnat=1442317354_2797d5d965b29aa73fccdc8ee7eb4fe7. 

Hatos A., Săveanu S. (2009). Educația și excluziunea socială a adolescenților din Romînia, Oradea: Editura Universității din Oradea. 
Holloway, M.; Holloway G.; Witte J. (2010). Individuals and Families: Diverse Perspectives,  

http://highered.mheducation.com/sites/0070738769/information_center_view0/sample_material.html. 
Hutchison, E. D. (2007). A Life Course Perspective, http://www.corwin.com/upm-data/16295_Chapter_1.pdf. 
Kádár, A. (2013). Construcția identității psihosociale și semnele crizei sfertului de viață la tinerii între 21-35 ani, în Tânăr în România. Noi 

valori, noi identități (coord. Luca, S. A.), Iași: Institutul European. 
Negru-Subțirică; O., Pop, E., I; Crocetti, E. (2015). Developmental trajectories and reciprocal associations between career adaptability and 

vocational identity: A three-wave longitudinal study with adolescents in Journal of Vocational Behavior 88, 131-142, 
http://www.researchgate.net/publication/273705440 

Roth, M.; Hărăguș, T.P.; Iovu, M.B.; Faludi, C.; Bernáth-Vincze, A.E.; Dávid-Kacsó, Á.; Pop, F.; Raiu, S.L. (2016). Rezultantele adolescenței. O 
viziune longitudinală, Cluj-Napoca: Presa Universitară Cluj, ISBN 978-606-37-0034-7 (print); e-ISBN 978-606-37-0038-5 (e-
book). 

8.2. Seminar/ laborator 

Metode de predare: expunere, dezbaterea, studiul de caz  

S1– Seminar introductiv: tematica seminariilor, prezentarea aspectelor administrative de desfășurare a 

seminariilor și modalitățile de evaluare 

S2 – Discutarea teoriilor dezvoltării și a paradigmelor experimentale utilizate în psihologia dezvoltării 

S3 – Disputa ereditate-mediu în psihologia vârstelor 

S4 – Dezvoltarea atașamentului. Abuzul în copilăria timpurie și reziliența 

S5 – Stiluri de părinți și de educare a copiilor. Disciplinarea pozitivă 

S6 – Dezvoltarea cerebrală în adolescență. Legătura cu funcționarea cognitivă și socio-emoțională 

S7 – Funcționarea socio-emoțională la vârsta a treia. Modalităţi de optimizare a funcţionării 

psihologice la vârsta a treia 

Bibliografie obligatorie 
Bérnath-Vincze, A. E. (2016).  Iluzii pozitive. Convingeri pozitive despre sine, 170 pg.,Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-

37-0008-8 (print), e-ISBN 978-606-37-0035-4 (e-book). 
Bérnath-Vincze, A. E. (2016). Iluzii pozitive sau sănătate mentală iluzorie. Rolul convingerilor pozitive în sănătatea mentală. Cluj-Napoca: 
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Platforma Europeană de Combatere a Sărăciei și a Excluziunii Sociale: Un Cadru European pentru Coeziunea Socială și Teritorială,  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0758&from=RO. 
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privind înfiinţarea unei garanţii pentru tineret (COM, 2012, 729 final), 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ealbert.ASOC/Desktop/SWD%20Youth%20Guarantee-RO.pdf. 

COM (2013) 447 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor. Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_ro.pdf.  

CE, (2012), SWD 99 final, Cadru de calitate pentru stagii care însoțește documentul Comunicare Comisiei către Parlamentul European, 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Studenții vor dobândi cunoștințe despre dezvoltarea normativă la diferite vârste, cunoștințe care 

vor ghida interacțiunea cu persoane aflate în diferite etape de dezvoltare (copii, tineri, adulți, 
vârstnici) precum și analizarea obiectivă a problemelor identificate în contextul interacţiunii. 

 

10. Evaluare 
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10.4. Curs Studenții cunosc teoriile principale ale 

psihologiei dezvoltării şi metodele 

specifice acesteia, precum și 
principalele caracteristici fizice, 

cognitive, sociale și emoționale 

pentru etapele de dezvoltare (din 

copilăria timpurie până la vârsta a III-

a).  

Test de cunoștințe 

de tip grilă 

80% 

10.5. Seminar/ 

laborator 

Realizarea temei de semestru până la 

data limită. Data limită și cerința sunt 

transmise studenților pe parcursul 

semestrului.  

Corectarea 

proiectului de cărte 

cadrul didactic 

titular de seminar. 

Notarea se face în 

funcție de 

prezentarea 

conceptelor 

relevante pentru 

tema propusă, 

analiza critică a 

literaturii, coerența 

ideilor prezentate și 
respectarea normelor 

de prezentare a 

surselor 

bibliografice. 
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10.6. Standard minim de performanţă  

  

 Pentru nota minimă, studentul trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul de la nota 

examenului scris (grilei). In cazul nerealizării acestei condiții, studentul nu va putea promova 

examenul.  

 Plagiatul atrage după sine neacceptarea sarcinii de semestru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


