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Centrul de Consiliere „Student Expert” al Universității Babeș-Bolyai își propune să 

contribuie la adaptarea psihologică și emoțională a studenților la mediul academic. Mai specific, 

obiectivele acestuia sunt: oferirea de suport psihologic și educațional studenților pentru 

depășirea dificultăților academice; susținerea dezvoltării competențelor personale, transversale, 

necesare pentru creșterea stării de bine și a rezilienței oferirea de consultanță de specialitate, la 

cerere, pentru alte instituții și organizații din comunitatea academică; inițierea unor cercetări 

menite să fundamenteze şi să dezvolte practici de consiliere psihologică și educațională în 

conformitate cu nevoile grupului țintă și standardele internaționale. 

În anul universitar 2019-2020, activitatea Centrului de Consiliere Student Expert  a vizat 

și creșterea capacității de adaptare a studenților la perioada pandemiei și la trecerea activității 

didactice în mediul online.  

În continuare vom prezenta activitățile desfășurate pe parcursul anului universitar 2019-

2020.  

 

Ședințele de consiliere individuală s-au desfășurat cu precădere online, beneficiind un 

număr de 218 studenți, în cadrul a 872 de ședințe de consiliere (în medie 4 ședințe/student). Cele 

mai frecvente problematici abordate au fost: reducerea dificultăților emoționale și sociale, 

reducerea riscului de abandon universitar, dezvoltarea abilităților de management al stresului și 

situațiilor dificile, întâmpinarea dificultăților academice, reducerea stigmei asociate problemelor 

de sănătate mentală, oferirea de suport social. Principalele teme vizate în consiliere au fost:  

● strategii de gestionare a dificultăților emoționale de intensitate subclinică cu 

impact asupra dezvoltării academice (anxietate, tristețe profundă, vinovăție, 

rușine etc.) 

● dezvoltarea inteligenței emoționale 

● strategii de luare a deciziilor personale și profesionale 

● dezvoltarea unor trăsături psiho-comportamentale dezirabile (încredere în sine, 

autoeficacitate, flexibilitate cognitivă și emoțională, metacogniție) 

● explorarea resurselor personale și sociale strategii de explorare a nevoilor 

psihologice și de dezvoltare a stării de bine și satisfacției academice și generale 

1. Oferirea de suport psihologic prin intermediul unor ședințe de consiliere individuală 
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● dezvoltarea competențelor sociale și menținerea unor relații sănătoase 

În vederea reducerii riscului de abandon universitar și pentru întâmpinarea dificultăților 

academice, au fost integrate intervenții socio-emoționale și de dezvoltare personală prin care 

studenții să poată combate integrarea academică deficitară. Au fost elaborate planuri de 

dezvoltare personală în mediul academic, particularizate conform nevoilor studenților. În 

general, s-a observat că interacțiunile sociale deficitare în context academic sunt cele care 

contribuie într-o măsură mai mare la riscul de abandon universitar. Un alt aspect important care 

a fost luat în considerare a fost faptul că studenții aflați în risc de abandon universitar aveau 

nevoie de o recalibrare a așteptărilor cu privire la oferta academică și corelarea acestora la 

valorile personale. Cele mai frecvente intervenții au vizat dezvoltarea unor strategii de ierarhizare 

a priorităților, de selectare a unor obiective pe termen lung și de gestionare a eșecului academic. 

Reducerea dificultăților emoționale și sociale, precum și dezvoltarea abilităților de 

management al stresului și situațiilor dificile, a vizat o gamă complexă de intervenții centrate pe 

descoperirea și optimizarea resurselor personale ale studenților. Au fost elaborate, adaptate și 

indvidualizate exerciții specifice următoarelor categorii: Emoții (inteligență emoțională, 

management emoțional, corelare emoțiilor la nevoile personale etc); Comunicare; Strategii de 

coping adaptative; Motivație; Relații; Auto-acceptare. Corespondente acestor categorii de 

probleme au fost realizate cele mai multe intervenții.  

Reducerea stigmei asociate problemelor de sănătate mentală și oferirea de suport social 

a fost inclusă ca obiectiv generic pe parcursul majorității intervențiilor. Spre deosebire de anii 

precedenți s-a observat că studenții au fost mai rezilienți cu privire la stigma asociată problemelor 

de sănătate mentală.  

În general, la nivelul tuturor categoriilor de probleme abordate, consilierii au optat pentru 

următoarea strategie de lucru: 4 ședințe săptămânale urmate de un plan de dezvoltare personală 

individualizat care a fost monitorizat pe parcursul întregului an universitar. (sesiuni scurte de 

feedback în scris și/ sau sub formă de interacțiune - online meeting sau face to face). 
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Prin intermediul programului „Maitinalii” ce a constat în exerciții pentru dezvoltarea stării 

de bine realizate zilnic timp de o lună), respectiv în cadrul unor sesiuni dedicate provocărilor 

studenților de la diferite facultăți. Programul a fost structurat pe patru dimensiuni:  

1. conectarea la obiectivele personale  

2. antrenarea atenției conștiente  

3. gestionarea obstacolelor (recadrarea acestora în termeni de provocare și rolul lor în 

 cunoașterea de sine)  

4. sinele (dimensiuni, roluri și credințe constructive). 

Pe parcursul programului a fost folosită o gamă variată de abordări și exerciții 

(mindfulness, relaxare, terapie prin artă și mișcare, somato-terapie, jurnal cu valențe terapeutice, 

restructurări cognitive etc.) 

La sfârșitul programului studenții au apreciat o îmbunătățire semnificativă la nivelul 

următoarelor dimensiuni: reglarea programului de somn, eficiență în activitățile propuse, stare 

de bine ridicată, auto-acceptare și o viziune mai complexă asupra propriei vieți 

 

 

1. Ateliere- în cadrul acestor activități au participat peste 500 de studenți. Mai specific, 

activitățile de tip atelier offline/online au fost: 

1. Workshop-uri și webinare dedicate studenților: 

1.1. Motivație și emoții constructive (ianuarie 2020) 
(https://www.facebook.com/events/1084321431913561/)  

1.2. Managementul emoțiilor în sesiune (ianuarie 2020) 
(https://www.facebook.com/events/1021631254884943/) 

1.3. Webinar-Despre frici și nesiguranță (martie 2020)  

(https://www.facebook.com/events/197684374856735/) 

1.4. Webinar Despre capcanele mentale (martie 2020) 

(https://www.facebook.com/events/204225267673459/) 

2. Oferirea de suport psihologic în cadrul unor activități de grup 

3. Dezvoltare personală și consiliere în cadrul unor activități de tip atelier tematic sau în cadrul 
unor evenimente desfășurate în parteneriat cu alte entități din UBB sau din afara instituției.  
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1.5. Webinar -Autocompasiune (aprilie 2020) 

(https://www.facebook.com/events/204225267673459/) 

1.6.Webinar -Exigență vs. Delăsare *aprilie 2020) 

(https://www.facebook.com/events/2298763283762039/) 

1.7. Webinar- Nevoile minții (aprilie 2020) 

(https://www.facebook.com/events/1405935132926597/) 

1.8. Webinar- Încrederea și resursele personale (mai 2020) 

(https://www.facebook.com/events/1405935132926597/) 

1.9. Webinar- Exerciții de control al sentimentelor de nesiguranță (mai 2020) 

(https://www.facebook.com/events/1127970810897746/) 

1.10. Webinar- Cum să-ți valorifici potențialul în prezentările orale (mai 2020) 

(https://www.facebook.com/events/249629192810843/) 

1.11. Webinar-Cum să te autoevaluezi corect (mai 2020) 

(https://www.facebook.com/events/249629192810843/) 

1.12. Webinar- Cum să reduci anxietatea de evaluare online ? (mai 2020) 

(https://www.facebook.com/events/1383498691843775/) 

1.13. Webinar- Antrenament mental pentru examene (iunie 2020) 

(https://www.facebook.com/events/261693421575204/) 

1.14. Webinar- Autoeficacitate academică (iunie 2020) 

(https://www.facebook.com/events/709217773165923/) 

1.15 Webinar- Cum dorm și cum mă relaxez în sesiune (iunie 2020) 

(https://www.facebook.com/events/197284598165225/) 

 

2.  Evenimente online sau offline realizate în colaborare cu diferite facultăți, ONG-uri 

studențești sau entități din UBB: 

2.1 Training s Day în parte3neeriat Societatea antreprenorială studențească UBB 
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2.2. Webinar- Cum menținem echilibrul psihologic? în parteneriat cu Asociaţia Creativities, 

Hope 4 Humanity 

2.3. Training- Învățare eficientă și time management în colaborare cu OSUBB în cadrul 

proiectului Săptămâna Bobocului 

2.4. Webinar- Despre învățare- în colaborare cu Societatea Studenților Europeniști in cadrul 

proiectului “Academic Writing Week” 

 

 

 

La studiu au participat 487 de studenți, nivel licență și master, reprezentând  17  facultăți 

din cadrul Universității Babeș-Bolyai (14,78% masterat și 85,22% licență). Studiul a relevat o serie 

de provocări și dificultăți în ceea ce înseamnă management defectuos al procesului de învățare, 

anxietate de evaluare orală, dificultăți de control al emoțiilor, probleme de motivație și de 

gestionare eficientă a timpului, anxietate de performanță. Aceste date au fost utilizate pentru 

dezvoltarea proiectului Face the challenge și pentru a informa strategia de formare a cadrelor 

didactice realizată de Consiliul Didactic din cadrul UBB.  

 (Link raport studiu: https://infogram.com/raport-nevoi-studenti-1h7j4dpm89794nr?live) 

 

 

Acestea au constat în elaborarea unor materiale psiho-educaționale care conțin informații 

de interes pentru studenți în contextul educației online (de tipul tips & tricks) și răspund la 

întrebările adresate de aceștia pe e-mail, facebook, instagram sau în cadrul webinariilor 

- Postare Back to colllege 1 octombrie 2019 

- Postare despre frici 1 noiembrie 2019 

- Postare despre anxietate- 17 martie 2020 

-  

4. Realizarea unui studiu pentru investigarea provocărilor psiho-emoționale și 
educaționale/academice relaționate cu procesul de predare-învățare-evaluare online ale 
studenților. 

5. Activități de psihoeducație 
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- Postare despre necesitatea apelării la servicii psihologice- 18 martie 2020 

- Postare- exercițiu psihologie- 19 martie 2020 

- Postare Flexibilitate psihologică- 23 martie 2020 

- Postare Exercițiu control emoțional- 24 martie 2020 

- Postare exercițiu reflecție-31 martie 2020 

- Postare Exercițiu Weekend challenge- 10 aprilie 2020 

- Postare auto-evaluare nevoi psihologice - 30 aprilie 2020 

- Postare - Cum să gestionăm overthinking-ul? - mai 2020 

- Postare- Cum să ne raportăm la noi înșine atunci când avem un eșec sau când greșim?- 18 

mai 2020 

- Postare- Cum pot fi în echilibru cu mine?- 21 mai 2020 

- Postare- Cum reduc stresul legat de sesiune? - 29 mai 2020 

- Postare- Cum să nu te simți vinovat când nu dai tot ce ai mai bun? - 8 iunie 2020 

- Postare- Care este diferența intre egoism și iubire de sine?- 15 iunie 2020 

- Postare- Cum să fiu în contact cu sentimentele mele?- 19 iunie 2020 

- Postare- Cum fac față situațiilor supărătoare de acasă chiar dacă nu le pot schimba? Cum învăț 

să le accept?- 24 iunie 2020 

- Postare- Cum să înțeleg mai bine ce îmi doresc?- 1 iulie 2020 

 

 

A avut ca scop adaptarea multidimensională a studenților la provocările sesiunii de examene 

desfășurate online, derulat împreună cu Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri 

din cadrul Universității Babeș-Bolyai. În cadrul acestui program, specialiștii Centrului de Consiliere 

Student Expert au realizat 10 ateliere tematice online cu peste 550 de participanți, (abordând 

tematici precum control emoțional în sesiune, antrenament mental pentru examene, 

autoeficacitatea academică, autoevaluare, resurse personale, anxietate de performanță etc). De 

asemenea, au fost realizate 10 materiale scrise informative difuzate pe social media cu informații 

esențiale pentru succesul academic și sănătatea emoțională (impactul fiecărei postări a avut o 

medie a impactului de 1.300). 

6. Programul Face the challenge 

 

7. Realizarea cursului online, asincron, Reconnect to your story 
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Cursul online, asincron, Reconnect to your story 

(https://www.udemy.com/course/reconnect-story/learn/lecture/23252604#overview 

abordează aspecte esențiale pentru păstrarea stării de bine în context pandemic prin ilustrarea 

unor strategii de identificare a punctele tari ale personalității, tehnici de control emoțional, 

management al relațiilor sociale și elemente de lifestyle. Până în prezent, cursul a fost parcurs de 

peste 1200 de persoane din 87 de țări.  

 

Programul Student to Student TEAM s-a adresat studenților din anul I, cu scopul de a 

crește angajamentul, coeziunea și motivația acestora, dar și de a forma și valoriza identitatea de 

student UBB. Programul a fost dezvoltat de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de 

Afaceri (CCARMA), Centrul de Consiliere Student Expert (CCSE) ȘI Clinica Universitară de 

Psihologie “Babeș-Bolyai Psytech”.  

Programul s-a realizat pe o perioadă de 28 de săptămâni și a inclus două mari direcții: 

• Un training de teambuilding care s-a derulat în prima săptămână și care a vizat activități 

gândite de către o echipă de psihologi ai UBB,  pentru a crea un mediu care să crească 

interacțiunile dintre studenți și coeziunea grupului. 

•  Un program de peer mentoring întins pe o durată de 27 săptămâni în care studenții din 

an mai mare i-au ajutat pe cei din anul I să depășească dificultățile sau obstacolele întâmpinate 

pe parcursul anului universitar și le-au oferit îndrumare și sprijin în rezolvarea acestora.  

 

8. Programul Student to Student TEAM 


