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FIȘA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  Comunicare şi Relaţii  Internaţionale 

1.3 Departamentul Comunicare şi Ştiinţe politice 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

1.7 Forma de învăţământ IF 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I 

2.2 Titularul activităților de curs Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara 

2.4 Anul de studiu  

 

I 2.5 

Semestrul  

I 2.6 Tipul de 

evaluare 

Examen scris 

2.7 Regimul 

disciplinei
2
 

Obligatorie 

2.8. Codul 

disciplinei 

PSI 1101 

Credite 

5 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 

învățământ 
56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15 

Tutoriat - 

Examinări 10 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 10 

3.8 Total ore de studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum - Nu este cazul. 

4.2 de 

competențe 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul psihologic. 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de 

desfășurare a 
cursului 

 Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet. 

Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din 

http://online.univ-

danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primii

Pasi3.pdf 

5.2 de 

desfășurare a 

seminarului / 

laboratorului 

 Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet  

 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu studenții. 
De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor fi 

depunctate.   

 
 
 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face 
parte disciplina.) 
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C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 

C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 

C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 

C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei 
Cunoștințe 
- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru acumularea 

ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 

- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  
- orientarea către dezvoltare  profesionala;  

- interes manifestat faţa de procesul de studii; 

- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 
 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, a principiilor de interpretare în 

psihologia generală, a principalelor dominante ale activității psihice în 
filogeneză. 

7.2 Obiectivele specifice  Explicarea și interpretarea problematicii psihologiei generale 

 Însușirea principalelor noțiuni referitoare la natura și esența 
psihicului, oferind elementele de bază ale metodologiei 
cunoașterii psihologice 

 Formarea unei imagini generale asupra comportamentului uman 

și a proceselor cognitive ce îl susțin. 
 Familiarizarea studenților cu principalele domenii aplicative ale 

psihologiei. 
 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Obiectul Psihologiei. Paradigmele psihologiei 

contemporane. Psihanaliza, behaviorismul, umanismul și 
cognitivismul 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

2. Sistemul psihic uman  

 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

3. Senzația  
- Clarificări conceptuale  
- Specificul și mecanismele senzațiilor  
- Clasificarea senzațiilor  
- Proprietățile senzațiilor  
- Legile senzațiilor  

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 
2 ore 

4. Percepția  
- Relația senzație-percepție  

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 
2 ore 
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- Accepțiunile noțiunii de percepție  
- Determinanți ai percepției  
- Legile percepției  

prezentări video, sistem e-

learning 

5. Reprezentarea  

- Definiție și istoric  
- Caracterizarea psihologică  
- Proprietățile reprezentărilor  
- Clasificarea reprezentărilor  
- Rolul reprezentărilor 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 
2 ore 

6. Gândirea 

- Definiție  
- Componentele și structura gândirii  

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

7. Gândirea. Rezolvarea de probleme. 

Raționamentul. 
prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

8. Imaginația  
- Specific psihologic  

- Formele imaginației  

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

9. Inconştientul. Inconştientul psihanalitic vs inconştientul 
cognitiv 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

10. Gândirea. Rezolvarea de pobleme.       

Raţionamentul. 
 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

11.Limbajul. Neurofiziologia limbajului.    

Repere psihogenetice în dezvoltarea limbajului. 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

12. Comunicarea. 

Tehnici de comunicare.  

 

 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

13. Stadialitatea dezvoltării cognitive şi socio-emoţionale. 
Inteligenţa generală. Modele teoretice. 
Genetic si dobândit în inteligenţă. 
 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

14. Inteligenţa emoţională.  
Paradigme investigative şi modele teoretice. 
 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

BIBLIOGRAFIE 
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
Mocanu Lacramioara, Note de curs, Galati, 2016 

Zlate, M., Introducere în psihologie, Ediția a 3-a, Iași, Editura Polirom, 2015 

Zlate, M., Fundamentele psihologiei, Ediția a 4-a, Iași, Editura Polirom, 2009 

Opre, A. (2012) Inconştientul Cognitiv.Modele teoretice, suport experimental și aplicații, Ed.Polirom, Iași 
Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J. (2011). Psychology. From inquiry to 

understanding. Boston: Allyn & Bacon 

Beck, A. T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. 

American Journal of Psychiatry 

Aniței, M., Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010 

Attkinson R. si Attkinson R (2002), Introducere in psihologie, Ed. Tehnică, Bucureşti  
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Radu, I (si col.) (1991), Introducere în psihologia contemporana, Ed. Sincron, Cluj Napoca  

ANIȚEI, Mihai – Fundamentele psihologiei – Bucureşti, Editura Universitară, 2010  
Rogers, C. R., A deveni o persoană: perspectiva unui psihoterapeut, Ediția a 2-a, București, Editura Trei, 
2014 

Szentagotai, T.A.- Tratat de psihologie pozitivă, Iași, Ed. Polirom, 2017 

Notă: din lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor 
predate la curs și seminar 
 
Bibliografie de elaborare a cursului 
Zlate, M., Introducere în psihologie, Ediția a 3-a, Iași, Editura Polirom, 2015 

Zlate, M., Fundamentele psihologiei, Ediția a 4-a, Iași, Editura Polirom, 2009 

Opre, A. (2012) Inconştientul Cognitiv.Modele teoretice, suport experimental și aplicații, Ed.Polirom, Iași 
Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J. (2011). Psychology. From inquiry to 

understanding. Boston: Allyn & Bacon 

Beck, A. T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. 

American Journal of Psychiatry 

Aniței, M., Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010 

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J.,2002, Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 
Bucureşti  
Cosmovici, Andrei, 1996, Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi  
Cosmovici, Andrei, Celmare Ştefan, 1990, Despre cauzalitatea psihică, Revista de psihologie nr. 1.  

David, D (2000). Prelucrări inconştiente de informaţie; Contaminarea psihologică în mass- media, practica 

clinică şi juridică. Ed. Dacia. Cluj-Napoca 

Golu, M., 2000, Fundamentele psihologiei. Compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti  
Golu, M., 2002, Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti  
Radu, I. (coord.), 1991, Introducere în psihologia contemporană, Ed. Sincron, Cluj  

Zlate, Mielu, 1996, Introducere in psihologie, Casa de editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti 
Opre A. (coord.) (2002) (2003). Noi tendinţe în psihologia personalităţii. Vol I. Modele teoretice; Vol II. 

Diagnoză, studii experimentale şi aplicaţii. Editura ASCR, Cluj Napoca.  
Opre, A. (2012) Inconştientul Cognitiv.Modele teoretice, suport experimental și aplicații, Ed. Polirom, Iași  
Opre, A. (2007/) Introducere în teoriile personalităţii. Editura ASCR, Cluj Napoca  

Parot, F., şi Richelle, M., Introducere în psihologie: Istoric şi metode, Ed. Humanitas, 1995  
Radu, I., Iluţ, P. & Matei, L. (1994) - Psihologie socială, Editura Exe, Cluj-Napoca  

Smith, Edward E.(2005). Introducere în psihologie, Editura Tehnica, Bucuresti 

ANIȚEI, Mihai – Fundamentele psihologiei – Bucureşti, Editura Universitară, 2010  
Rogers, C. R., A deveni o persoană: perspectiva unui psihoterapeut, Ediția a 2-a, București, Editura Trei, 
2014 

Szentagotai, T.A.- Tratat de psihologie pozitivă, Iași, Ed. Polirom, 2017 
8.2 Seminar / laborator Metode utilizate Observații 
1. Psihologia ştiinţifică vs psihologia de simţ comun explicaţia, conversaţia 

euristică, dezbaterea, 
brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări 
video, sistem e-learning 

4 ore 

2. Paradigmele majore ale psihologiei 

 

explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 
brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări 
video, sistem e-learning 

4 ore 

3. Somnul şi visele explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 
brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări 
video, sistem e-learning 

4 ore 

4. Raţionamentul şi gândirea critică explicaţia, conversaţia 4 ore 
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 euristică, dezbaterea, 
brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări 
video, sistem e-learning 

 

5. Genetic si dobândit în inteligenţă. explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 
brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări 
video, sistem e-learning 

4 ore 

6. Inteligenţa emoţională explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 
brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări 
video, sistem e-learning 

4 ore 

7. Învăţarea socială şi emoţională explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 
brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări 
video, sistem e-learning 

4 ore 

Bibliografie 
 

Zlate, M., Introducere în psihologie, Ediția a 3-a, Iași, Editura Polirom, 2015 

Zlate, M., Fundamentele psihologiei, Ediția a 4-a, Iași, Editura Polirom, 2009 

Opre, A. (2012) Inconştientul Cognitiv.Modele teoretice, suport experimental și aplicații, Ed.Polirom, Iași 
Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J. (2011). Psychology. From inquiry to 

understanding. Boston: Allyn & Bacon 

Beck, A. T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. 

American Journal of Psychiatry 

Aniței, M., Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010 

Attkinson R. si Attkinson R (2002), Introducere in psihologie, Ed. Tehnică, Bucureşti  
 Radu, I (si col.) (1991), Introducere în psihologia contemporana, Ed. Sincron, Cluj Napoca  Notă: din 
lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor predate la curs 
și seminar 
Smith, Edward E.(2005). Introducere în psihologie, Editura Tehnica, Bucuresti 
ANIȚEI, Mihai – Fundamentele psihologiei – Bucureşti, Editura Universitară, 2010  
Rogers, C. R., A deveni o persoană: perspectiva unui psihoterapeut, Ediția a 2-a, București, Editura Trei, 
2014 

Szentagotai, T.A.- Tratat de psihologie pozitivă, Iași, Ed. Polirom, 2017 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica 
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 

10. Evaluare 

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

din nota 
finală 

10.4  
Evaluare finală 

Se evaluează răspunsurile Examen scris 60% 

10.5 Seminar / 
laborator 

Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 

Evaluare continuă: 40% 
- 1 temă de evaluare pe 15% 
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informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme 

de casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la 

seminar, teste pe platforma 

Danubius online sau sustinute 

in cadrul seminarului, 

participarea la dezbateri,  

gradul de însuşire a limbajului 
de specialitate. 

parcursul semestrului, 

prezentata oral la seminar * 

- 1 test pentru evaluarea 

cunostintelor sustinut oral in 

cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice  

10% 

*Tema pentru seminar: Formați echipe de câte 5 persoane și prezentați în mod creativ  câte un proces psihic 
senzorial, cognitiv și afectiv . 
**Test pentru evaluarea cunostintelor:  
1. Dați un exemplu care să pună în evidență fazele procesului perceptiv. 
2.  Care sunt blocajele de comunicare și modalitățile lor de depășire? 

 3. Caracterizează pe scurt cele trei tipuri de sisteme mnezice. 
4. Analizați raportul conștient-inconștient în procesul creativ. 

10.6 Standard minim de performanţă 
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
 activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25/09/2019 Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara 

 

Data avizării în departament 
 

Semnătura directorului de departament 
01 / 10 / 2019 Conf.univ.dr. Florinel Iftode 

  



FIȘA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi 
1.2 Facultatea  Comunicare și Relații Internaționale 

1.3 Departamentul Comunicare și Științe Politice  
1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii  Comunicare și Relații Publice  
1.7 Forma de învăţământ IF 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ISTORIA PSIHOLOGIEI 

2.2 Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara 

2.4 Anul 

de studiu  

 

I 

 

2.5 

Semestrul  

I 2.6 Tipul de 

evaluare 

Examen scris 

2.7 Regimul 

disciplinei
2
 

Obligatorie 

2.8. 

Codul 

disciplinei  

PSI 1102 

Credite 

5 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 

curs 

2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care:   3.5 

curs 

28 3.6 seminar 28 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

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

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat 5 

Examinări 9 

Alte activități(documentare pe internet, participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.)  10 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

5. Condiţii(acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare 
a cursului  

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile 

din http://online.univ-

danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi

/primiiPasi3.pdf 

5.2. de desfășurare 
a seminarului 

 • Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet  

                                                           
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) -  

4.1 de curriculum  - Nu este cazul 

4.2 de competenţe - Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 
metodologiilor din domeniul psihologic 



 • Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord 
cu studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, 
lucrările vor fi depunctate.   

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
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C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 

C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 

C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 

C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei 
Cunoștințe 

- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru 

acumularea ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 

- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  

- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii; 
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

C
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 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 

CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale 

la dinamica contextului social 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Însușirea cunoștințelor privind evoluția Psihologiei ca știință; 

 Înțelegerea rolului disciplinei în propria formare profesională;  
 Cunoașterea şi delimitarea psihologiei de alte științe: istorie, filozofie etc;  
 Cunoașterea celor mai importante evenimente istorice care au marcat devenirea 

psihologiei ca știință autonomă;  

7.2 Obiectivele 

specifice 
 Diferențierea diverselor paradigme științifice din domeniul Psihologiei;  

 Explicarea specificuluifiecărei paradigme din domeniul Psihologiei;  

 Explicarea evoluției serviciilor psihologice de-a lungul timpului;  

 Examinarea biografiei creatorilor principalelor paradigme psihologice; 

 Examinarea importanţei contextului istoric al apariţiei paradigmelor psihologiei; 
 Analiza comparativă a principalelor curente ale psihologiei contemporane; 
 Evaluarea evoluţiei actuale a psihologiei şi a ramurilor acesteia. 

 

8. Conţinuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Observații 
1. Obiectul istoriei psihologiei.Istoria științei și 
Istoria Psihologiei. Conceptul de paradigmă 
științifică; modalități de analiză a Istoriei 
psihologiei.  

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

1 prelegere 

2. Structuralismul - Edward B. Tichener. prelegere, brainstorming 

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

1 prelegere 



texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

3. Funcţionalismul şi rolul său în psihologie. prelegere, brainstorming 

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

1 prelegere 

4. Gestaltismul. Principiile paradigmei 

gestaltiste; exponenți ai paradigmei gestaltiste 
(Wertheimer, Köhler; Koffka).  

Neogestaltismul 

prelegere, brainstorming 

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

1 prelegere 

5. Behaviorismul. Principiile paradigmei 

behavioriste; exponenți ai behaviorismului;  
Neobehaviorismul. Behaviorism teoretic şi 
behaviorism metodologic. Valenţe şi limite  

prelegere, brainstorming 

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

1 prelegere 

6. Psihanaliza. Valenţe şi limite ale 
psihanalizei  

 

prelegere, brainstorming 

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

2 prelegeri 

7. Psihologia cognitive. Principiile abordării 
cognitive 

prelegere, brainstorming 

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

1 prelegere 

8. Psihologia umanistă. Principiile perspectivei 
umaniste; exponenți ai perspective umaniste;  
 

 

prelegere, brainstorming 

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

1 prelegere 

9. Psihologia transpersonală. Principiile 
perspectivei transpersonale; exponenți ai 
perspectivei transpersonale;  

 

 

prelegere, brainstorming 

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

1 prelegere 

10. Dezvoltarea serviciilor psihologice  

 

prelegere, brainstorming 

prelegere, brainstorming 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea unor 

texte, prezentări video, 
sistem e-learning 

2 prelegeri 

11. Repere în dezvoltarea psihologiei 

românești  
 

prelegere,  

brainstorming prelegere, 

brainstorming prelegere, 

brainstorming prelegerea, 

2 prelegeri 



discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte, 

prezentări video, sistem e-

learning 

Bibliografie 

 

 Ion Manzat, Istoria psihologiei universale,  Univers Enciclopedic Gold, 2012 

 Mocanu Lacramioara, Note de curs, Galati, 2016 

 Nicola, Gr., Istoria psihologiei, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2008 

 Şchiopu, U., Aniței, M. (2008), Obiectul Istoriei psihologiei de la antichitate la renaștere, Ed. 
Credis, București 

 Drugaş, M. (2009). Istoria psihologiei. Note de curs, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea; 
 Mânzat, I. (2007). Istoria psihologiei universale, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti; 
 Nicola, Gr. (2004). Istoria psihologie, Editura FundaţieiRomânia de Mâine, Bucureşti; 
 Ralea, M., Botez, C. (1958), Istoria psihologiei, Bucureşti; 
 Şchiopu, U., Aniței, M. (2008), Obiectul Istoriei psihologiei de la antichitate la renaștere, Ed. 

Credis, București;  
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Bolile mintale în Antichitate şi în prezent prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Perspective asupra sufletului în Evul Mediu prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Viața și activitatea lui: J. Mc. Cattell,  Adler, 
C. G. Jung, S. Freud 

prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Viața și activitatea lui: I.P. Pavlov, B. Skinner, 
J. Piaget, A. Maslow,  

prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Viața și activitatea lui: G. Allport, C. Rogers. prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Mari școli moderne de psihologie:  
 Şcoala de la Geneva; 
 Şcoala rusă; 
 Şcoala franceză; 
 Şcoala americană.  

prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Istoria psihologiei româneşti 
 Precursorii  

 Şcoala de la Bucureşti 
 Şcoala de la Cluj  
 Şcoala de la Iaşi 
 Ștefan Odobleja  

prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Fluxulconştiinţei. Primeleteorii cu privire la 
emoţie 

prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Comparaţie între asociaţionismşi gestaltism  
 

prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Comparaţie între curentul introspecţionistşi 
behaviorism  

 

prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 



Comparaţie între behaviorism, psihanaliză şi 
psihologia umanistă  
 

prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Cutialui Skinner. Hărţilemintale. prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Semnificaţiavisuluiînpsihanaliză prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Psihologiatransculturală. Transpersonalismul prelegerea, brainstorming, 

știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

1 seminar 

Bibliografie 

 Ion Manzat ,Istoria psihologiei universale,  Univers Enciclopedic Gold, 2012 

 Nicola, Gr., Istoria psihologiei, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2008 

 Şchiopu, U., Aniței, M. (2008), Obiectul Istoriei psihologiei de la antichitate la renaștere, Ed. 
Credis, București 

 Luck, H. E. (2000). Istoria psihologiei. Curente, școli, tendințe, perspective. Timișoara: Editura 
Universității de Vest.  

 Mînzat, Ion (1993), Curs de curente si teorii psihologice modeme, Bucureşti; 
 Nicola, Grigore (2004), Istoria psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, București;  
 Parot, FrancoiseşiRichelle, Marc, (1995), Introducere în psihologie. Istoric şi metode, Ed. 

Humanitas, București;  
 Perron, R., Istoria psihanalizei, Editura de Vest,Timişoara; 
 Petroman, P. (2003), Devenirea diacronică a psihologiei. Psihologie implicită, Editura Eurobit, 

Timişoara; 
 Petroman, P. (2002), Afirmarea psihologiei. Direcţiişi orientări în cadrul psihologiei explicite, 

Editura Eurostampa, Timişoara; 
 Ralea, M., Botez, C. (1958), Istoria psihologiei, Bucureşti; 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din 
alte centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi 
problematica actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Evaluare 

finală 

Se evaluează răspunsurile Examen scris 60% 

10.5 

Seminar/laborator 

Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme de 

casă pe platforma Danubius 
online sau prezentate oral la 

seminar, teste pe platforma 

Danubius online sau sustinute in 

cadrul seminarului, participarea 

la dezbateri,  gradul de însuşire a 
limbajului de specialitate. 

Evaluare continua 40% 

- 1 temă de evaluare pe 
parcursul semestrului, 

prezentata oral la seminar * 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 

cunostintelor sustinut oral 

in cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice 

10% 

*Temă pentru seminar- Grupați-vă în echipe de câte 6-7 persoane și explicați psihologia analitică şi pe cea 



individuală analizându-le critic prin comparație cu concepția lui Freud. 
**Test pentru evaluarea cunostintelor- Testul este postat pe site-ul de curs. Veti parcurge testul la data 

precizata in capitolul  Teste. 

10.6 Standard minim de performanță 

• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
• activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării: Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar: 
 

26/09/2019             Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara    Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara 

  
Data avizării în department:  Semnătura directorului de department:    

 

01/10/2019                                            Conf. univ.dr. Iftode Florin 

  



Fișă disciplină Psihologie socială 1 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi 
1.2 Facultatea  Comunicare și Relații Internaționale 

1.3 Departamentul Comunicare și Științe Politice  
1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii  Psihologie 

1.7 Forma de învăţământ IF 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE SOCIALA 1 
2.2 Titularul activităților de curs lector univ. dr. Iulian Negulescu 

2.3 Titularul activităților de seminar lector univ. dr. Iulian Negulescu 

2.4 Anul 

de studiu  

 

I 

 

2.5 

Semestrul  

I 2.6 Tipul de 

evaluare 

Examen scris 

2.7 Regimul 

disciplinei
2
 

Obligatorie 

2.8. Codul 

disciplinei  

PSI 1103 

Credite 

5 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 

 
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 
56 din care:   3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

Tutoriat  4 

Examinări 10 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  
4.1 de 

curriculum  

- Nu este cazul 

4.2 de 

competenţe 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul psihologic. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

     • Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din 

http://online.univ-

danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/pri

miiPasi3.pdf 



 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Capitolul I 
PSIHOLOGIA SOCIALĂ, ŞTIINŢA AFIRMĂRII 
INDIVIDULUI ÎN SOCIETATE  
1. Psihologia socială: domeniu de studiu interdisciplinar 
2. Constituirea şi evoluţia psihologiei sociale  
3. Scurt istoric al psihologiei sociale româneşti 
  

 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 
2 ore 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet  

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord 
cu studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, 
lucrările vor fi depunctate.   

6. Competenţele specifice acumulate  

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 

C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 

C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 

Cunoștințe 
- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru acumularea 

ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 

- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  
- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii; 

- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

  C
om

pe
te

nţ
e  

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la 
dinamica contextului social. 

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

 Examinarea determinărilor sociale asupra personalității. 

7.2 Obiectivele 
specifice  

Cunoaşterea de către studenţi a conceptelor fundamentale şi a problematicii actuale ale 
psihologiei sociale, integrarea lor în fondul informaţional interdisciplinar. 
  Formarea unor abilităţi şi competenţe de a opera cu noţiunile şi conţinuturile însuşite, 

cunoaşterea şi însuşirea metodelor, tehnicilor şi procedeelor de cercetare ştiinţifică 
specifice domeniului psihologiei sociale. 

 Stimularea studentului în delimitarea unor teme de cercetare interdisciplinară prin care 
să identifice soluţii viabile în context social 



  

Capitolul II 
DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DE STUDIU AL 
PSIHOLOGIEI SOCIALE 

1. Raportul psihologiei sociale cu alte ştiinţe socio-umane,.  

2. Sursele sale istorice: metodologia cercetării în psihologia 
aplicată  
3. Modelul brâncuşian explicativ al afirmării psihologiei 
sociale ca ştiinţă 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 
2 ore 

 
Capitolul III 
PERSONALITATEA, CONSTRUCŢIE ŞI VALOARE 
SOCIALĂ  

1. Perspective de abordare a personalităţii.  
2. Perspectiva psihosocială (constructivistă).  
 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 2 ore 

Capitolul IV 
DEFINIRE DE SINE ŞI EU SOCIAL  
1. Componentele eului social. Componenta cognitivă – 

concepţia de sine; rolul autopercepţiei în concepţia de 
sine.  

2. Componenta afectivă a eului social. Stima de sine, 
structura stimei de sine. Metode de protejare a stimei de 

sine.  

3. Componenta comportamentală  a eului social. 

Autoprezentarea.  

4. Grupul creativ de formare şi grupul Maraton 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 

2 ore 

Capitolul V 
RELAŢII INTERPERSONALE   
1. Definiţie, tipuri de relaţii interpersonale, fazele actului 

interpersonal, atracţia interpersonală  
2. Comportamentul uman din perspectivă etologică şi 
psihosocială.  
3. Comportamentul prosocial  

4. Competenţe sociale 

5. Relaţii publice 

 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 

2 ore 

Capitolul VI 
REPREZENTAREA SOCIALĂ – O GRILĂ DE 
LECTURĂ A REALITĂŢII SOCIALE    
1. Reprezentările sociale. Definiţia şi formarea lor.  
2. Caracteristicile şi funcţiile reprezentărilor sociale 
(obiectivarea şi ancorarea)  
3. Aspecte metodologice în studiul reprezentărilor sociale  

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 2 ore 

Capitolul VII 
PROCESELE DE INFLUENŢĂ SOCIALĂ      
1. Conformitate, complianţă şi obedienţă. Impact social şi 
manipulare..  

2. Forme de manipulări  
3. Bazele puterii sociale  

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 
2 ore 

Capitolul VIII 
COMPETENŢELE SOCIALE 
1. Componentele competenţei sociale.  
2. Comunicarea, asertivitatea, empatia, prezentarea sinelui, 

cunoaşterea şi rezolvarea problemelor.  

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 

2 ore 



3. Antrenarea competenţelor sociale între necesitate şi 
posibilităţi 

Capitolul IX 
EMPATIA – IMPLICAŢII ÎN VIAŢA SOCIALĂ 
1. Conceptul de empatie.  

2. Structura şi funcţiile empatiei.  
3. Perspective de abordarea şi antrenare a empatiei.  
4. Teoriile actuale în psihologia socială (genetice ale 

învăţării, cognitive, psihanalitice);  
5. Psihologia socială experimentală, noi direcţii de 

cercetare.  

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 

2 ore 

Capitolul X 
PREJUDECATA ȘI DISCRIMINAREA 
 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 

2 ore 

Capitolul XI 
SURSELE PREJUDECĂȚII. STRATEGII DE 
INVINGERE A PREJUDECĂȚILOR 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 

2 ore 

Capitolul XII 
DISONANȚA COGNITIVĂ ȘI GÂNDIREA 
STEREOTIPĂ 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 

2 ore 

Capitolul XIII 
AGRESIVITATEA SOCIALĂ 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 

2 ore 

Capitolul XIV 
ATRACȚIA INTERPERSONALĂ 
1. Rolul afectelor în generarea atracției. 
2. Motivația cunoașterii celuilalt 
3. Rolul similarității atitudinale în atracția interpersonală. 

Prelegerea, analiza unor texte 

din bibliografie, dezbaterea, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio 

2 ore 

Bibliografie 
  Negulescu Iulian, Note de curs, Galati, 2016 

  Frunză, Ana- Către o nouă expertiză etică-deconstruind valorile etice, Iaşi, Ed. Lumen, 2016 

  Cristea, D., Tratat de psihologie socială, București, Editura Trei, 2015 

  Dafinoiu, I., Boncu, Ș., Psihologie socială clinică, Iași, Editura Polirom, 2014 

  Rimé, Bernard – Comunicarea socială a emoţiilor - Bucureşti, Editura Trei, 2008  
  Mueller, M.- Psihologie socială, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2008 

  Adrian Miroiu (ed.), Etica aplicata, Alternative, Bucuresti, 1995 

  Peter Singer, One World. The ethics of globalization, Yale University Press, 2002 

  Nigel Dower, World Ethics, Edinburgh University Press, 1998 

  A. Follesdal, Th.Pogge, Real World Justice, Springer, 2005 

  Peter Singer, Tratat de etica, Polirom, Iaşi, 2006 

  Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations, Cambridge University Press, 2002 

  Edward Page, Climate change, justice and future generations, Edward Elgar Publishing, Inc., 2006 

  R. Bellamy, A. Mason, Political concepts, Manchester University Press, 2003  

  Diana Francis, Rethinking War and Peace, Pluto Press, 2004 

  Mariana Caluschi, Probleme de psihologie socială, Ed. Cantes, Iași, 2001 

  Alex Mucchielli, Arta de a comunica, Ed. Polirom, Iași, 2005 

  Dumitru Cristea, Tratat de psihologie socială, Ed. Trei, Bucuresti, 2015  

Adler, Alfred, Practica și teoria psihologiei individuale-pentru medici, psihologi și profesori, 2011, Editura 
Trei. 

Golu, Pantelimon, Golu Florinda, Dimensiuni Aplicative ale Psihologiei Sociale, 2012, Editura Universitară. 
Lucian Cochinescu – Probleme actuale ale psihologiei sociale, Pitești, Ed. Paralela 45, 2008 



Simion-Raluca – Stres și anxietate, București, Ed. S.P.E.R., 2018 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Experimentul în psihologia socială. Repere teoretice și 

aplicative. 

Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-

audio 

4 ore 

Normalizarea. Capacitatea grupului de a perpetua idei false. Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-

audio 

4 ore 

Obediența. Context istoric, miză, specificul abordării. Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-

audio 

4 ore 

Obediența. Situația experimentală, proceduri alternative, 
factorii care influențează sau nu obediența. Dileme 
deontologice și morale. 

Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-

audio 

4 ore 

Formarea impresiilor cu privire la persoane. Prezentarea 

persoanei țintă. 
Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-

audio 

4 ore 

Influența minoritară. Caracteristici. Consistența 
comportamentală. 

Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 

conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

studiul de caz, materiale 

video-audio 

4 ore 

Inovația. Influența indirectă. Schimbarea latentă și 
conversiunea. 

Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

studiul de caz, analiza, 

materiale video-audio. 

4 ore 

Bibliografie 



 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Evaluare 
finală 

Se evaluează raspunsurile Examen scris 60% 

10.5 
Seminar/laborator 

Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme de 

casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la 

seminar, teste pe platforma 

Danubius online sau sustinute in 

cadrul seminarului, participarea la 

dezbateri,  gradul de însuşire a 
limbajului de specialitate. 

Evaluare continuă: 40% 

- 1 temă de evaluare pe 
parcursul semestrului, 

prezentata oral la seminar * 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 

cunostintelor sustinut oral 

in cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice  

10% 

*Temă pentru seminar – Realizati un eseu despre Obediența. Prezentati o situația experimentală, proceduri 
alternative, factorii care influențează sau nu obediența. 

**Test pentru evaluarea cunostintelor - Continutul testului este postat pe site-ul de curs si va fi aplicat la data 

precizata in capitolul Teste 

10.6 Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
• activitate la seminar de 50 %. 

 

 

 

Data completării           Semnătura titularului de curs               Semnatura titularului de seminar 

       26/09/2019                    Lector univ.dr. Iulian Negulescu             Lector univ.dr. Iulian Negulescu 

  
 

 

Handbook 2: Drosda-Senkowska, E, (2000), Psihologia socială experimentală, Iași, Polirom 

Frunză, Ana- Către o nouă expertiză etică-deconstruind valorile etice, Iaşi, Ed. Lumen, 2016 

Cristea, D., Tratat de psihologie socială, București, Editura Trei, 2015 

Dafinoiu, I., Boncu, Ș., Psihologie socială clinică, Iași, Editura Polirom, 2014 

Rimé, Bernard – Comunicarea socială a emoţiilor - Bucureşti, Editura Trei, 2008  

Mueller, M.- Psihologie socială, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2008 

Adler, Alfred, Practica și teoria psihologiei individuale-pentru medici, psihologi și profesori, 2011, 
Editura Trei. 

Golu, Pantelimon, Golu Florinda, Dimensiuni Aplicative ale Psihologiei Sociale, 2012, Editura 

Universitară. 
Lucian Cochinescu – Probleme actuale ale psihologiei sociale, Pitești, Ed. Paralela 45, 2008 

Simion-Raluca – Stres și anxietate, București, Ed. S.P.E.R., 2018 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica 
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 



 

 

Data avizării în departament                                          Semnătura directorului de departament 
  

  

              01/10/2019                                                                         Conf.univ.dr. Florin Iftode 

        



 

 

 
  
  
 FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Danubius” din Galaţi 
1.2. Facultatea Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale 
1.3. Departamentul Comunicare și realații Internaționale  
1.4. Domeniul de studii Psihologie 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii/ Calificarea PSIHOLOGIE 
1.7 Forma de învăţământ IF 
1.8 Anul universitar 2019-2020 
  

2. Date despre disciplină  
2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA VÂRSTELOR  I 
2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ.dr. Neaga SUSANU 
2.3 Titularul activităților de seminar Lect.univ.dr. Neaga SUSANU 
2.4 Anul 
de studiu  
 

I 
 

2.5 
Semestrul  

I 2.6 Tipul de 
evaluare 
Examen scris 

2.7 Regimul 
disciplinei1 
Obligatorie 

2.8. Codul 
disciplinei  
PSI 1104 

Credi
te 

5 
 

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

3.1. Nr. de ore pe săptămână 4 Din care. curs 2 Din care . seminar/ laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ  

56 Din care 3.5. curs 28 Din care  seminar/ laborator 28 

3.7.Distribuţia fondului de timp                         Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii, 15 
Tutoriat  5 
Examinări  4 
Alte activităţi: Comunicare cu studenţii 10 
3.8. Total ore studiu individual 69 
3.9. Total ore pe semestru 125 
3.10. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Nu este cazul 
4.2. de competenţe - Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 

metodologiilor din domeniul psihologic 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 
online, internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati 
instructiunile din http://online.univ-
danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primii
Pasi/primiiPasi3.pdf 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ 
laboratorului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 
online, internet  
• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun 
acord cu studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de 

                                                 
1 obligatorie, opţională, facultativă 



 

 

seminar, lucrările vor fi depunctate.   
 

 
6. Competenţele specifice acumulate  (Vizează competențele asigurate de programul de studiu 

din care face parte disciplina.) 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
 

C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 
C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 
Cunoștințe 
- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru 
acumularea ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 
- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  
- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii; 
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

C
om

pe
te

nţ
e 

T
ra

ns
ve

rs
al

e 
   

CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în 
exercitarea profesiei. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor 
profesionale la dinamica contextului social. 

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

  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cunoașterea,înțelegerea conceptelor, teoriilor metodelor de bază ale 
domeniului și a ariei de specializare;  

 Utilizarea cunoștințelor de bază  pentru explicarea  și interpretarea  unor 
variate tipuri de concepte; familiarizarea cu principalele caracteristici ale 
dezvoltării copilului. 

 
7.2 Obiective specifice 
 

 Cunoașterea și înțelegerea principalelor teorii ale dezvoltării umane. 
 Cunoașterea și înțelegerea dezvoltării psihice  umane.  
 Cunoașterea dezvoltării stadiale la vârsta copilăriei și a adolescenței. 
 Cunoașterea specificului diferitelor procese și funcții psihice  în perioada 

copilăriei și adolecenței. 
 
 
8.1.Conţinuturi Metode de predare    Nr. 

ore.  
Observaţii 

MODULUI  I  PSIHOLOGIA COPILULUI - TEORII      
1.  Obiectul psihologiei copilului 
1.1.Scurt  istoric al psihologiei copilului  
1.2. Dezvoltare, creștere, maturizare  
1.4. Teorii ale dezvoltării 
1. 5.Teorii psihanalitice, (S.Freud, C.G.Jung,  E.Erikson) 
1.6.Teorii ale dezvoltării cognitive(J.Piaget,  L.S.Vîgotski, 
I.P. Galperin) 
1.7.Teoria procesării informației  
1.8. Teorii ecologice 
1.9. Teorii etiologice 

Prelegerea, expunerea 
analiza unor texte din 
bibliografie, dezbaterea 
analiza, materiale video 
, studiul de caz, 
 
 
 

 
 
8 ore  

 
 
 
 

 
MODUL II – FACTORII DEZVOLTARII PSIHICE : 
EREDITATE, MEDIU, INTERACȚIUNEA 
DEZVOLTARII FACTORILOR 

Prelegerea, expunerea,  
dezbaterea, studiul de caz, 
analiza, materiale video 

  
  8 ore  
 

 



 

 

 2.1 Dezvoltarea fizică și a motricității în copilărie  
2.2.Aspecte ale dezvoltării senzorial-perceptive  în 
copilărie  
2.3. Caracteristici ale reprezentărilor în perioada copilăriei 
2.4.Aspecte ale apriției gândirii copilului  
2.5. Stadiul inteligenței  senzorio-motorii 
2.6. Stadiul gțndirii simbolice și preconceptuale 
2.7.Stadiul gândirii intuitive 
2.8. Stadiul operațiilor concrete 
2.9 Stilul cognitiv al copilului 

analiza unor  texte din 
bibliografie 
 

 MODULUL III. LIMBAJUL, APARIȚIA ȘI 
EVOLUȚIA LUI ÎN COPILĂRIE  

 
Prelegerea, dezbaterea, studiul 
de caz, analiza, materiale 
video- audio, analiza unor  
texte din bibliografie 
 
 

 
 
   6 ore  

 
 

3.1. perspective teoretice de dezvoltare a limbajului  
(F.Skinner, N.Chomski,L.S.Vîgotski) 
3.2. Dezvoltarea limbajului din punct de vedere fonematic 
3.3.Dezvoltarea limbajului din punct de vedere 
lexical/gramatical 
3.4. Despre scris-citit 
3.5 Aspecte ale comunicării non-verbale in copilărie                  
3.6.. Dezvoltarea capacității mnezice în copilărie  
3.7.Dezvoltarea memoriei în primul an de viață 
3.8. Apariția memoriei episodice 
3.9. .Despre amnezia infantilă 
3.10.Apariția memoriei semnatice 
3.11.Dezvoltarea caracterului logic, conștient  și voluntar 
al memoriei. 
3.12. Metamemoria  
 MODULUL IV EVOLUȚIA STRUCTURILOR ȘI 
FORMELOR MOTIVAȚIEI ÎN PERIOADA 
COPILĂRIEI 

Prelegere, expunere, 
dezbatere,  
studiul de caz, analiza, 
materiale video- audio, 
analiza unor  texte din 
bibliografie 
 

  
   6 ore  
 

 
 

4.1.Afectivitatea și evoluția ei în perioada copilăriei  
4.2. Primele reacții emoționale (0-1 an) 
4.3. Stadiul relațiilor obiectuale (1-3 ani) 
4.4. Stadiul identificării (3-6 ani) 
4.5.Stadiul unei vieți emoționale mai echilibrate (6-10 ani) 
4.6..Frica si anxiatatea la copil 
4.7. Furia și agresivitatea la copil 
4.8.Gelozia la copil (Complexul Oedipian) 
4.9. Dezvoltarea atașamentului (definire, tipuri de 
atasament) 
4.10 Dezvoltarea personalității în copilărie ( temperament, 
caracter, aptitudini) 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 

- Aniței , Mihai, (2010) Fundamentele psiholgiei , Ed. Universitară, București 
- Susanu Neaga, Note de curs, Galati, 2016 
- Campbell, R., (1994), Adolescentul, copilul meu, Ed.Logos, Cluj-Napoca 
-   Creţu, T., (2016), Psihologia vârstelor, Editura Polirom, Bucureşti  
- Golu Florinda, (2010), Psihologia dezvoltării umane , Ed.Universitară, București 
- Neacșu, I.,(2010), Introducere în psihologia educației și a dezvoltării, Ed.Polirom, Iași 
- Schaffer,H.R. (2005,2007,2010)Introducere în psihologia copilului, Ed. ASCR Cluj Napoca 
- Sion ,G.(2014), Psihologia vârstelor, Ed. Fundația Romania de Maine, București  
- Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper, 2015 
- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura Sper, 

2014 
- Valleres, S., Trucuri psihologice pentru părinți: cum să ne educăm copiii?, Iași, Editura Polirom, 2012 
- Peeters, T., Autismul: teorie și intervenție educațională, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Miller, J. G., Cum să formezi caracterul copiilor: metoda responsabilității…, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Gherguț, A., Educația incluzivă și pedagogia diversității, Iași, Editura Polirom, 2016 



 

 

- Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016,  
- Alexandra, M. – Adolescenți față în față cu terapeuți: 12 ședințe..., Buc., Ed. Sper, 2016 
- Man, G.M. – Psihologia vârstei a treia și a patra, Buc., Ed. Trei, 2017 
- Friedberg, R. D. – Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013 

 
 
Bibliografie de elaborare a cursului 

- Adams , Gerald R., (coord),(2009), Psihologia adolescenței: manualul Blackwell,  Ed. Polirom, Iași 
- Aniței , Mihai, (2010) Fundamentele psiholgiei , Ed. Universitară, București 
- Adams, G., Berzonski, K., (coord.), (2009), Psihologia adolescenței, Ed. Polirom  Iași 
- Birch, A.,  (2000) Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti,  
- Creţu, T., (2016), Psihologia vârstelor, Editura Polirom, Bucureşti.  

    -   Cucu Ciuhan G., Mitrofan,I.(coord),(2014), Copii și adolescenți :probleme,tulburari, evaluare... Edit. 
SPER. 

- Munteanu A. (2009), Psihologia vârstelor, Ed Eurobit, Timișoara  
- Feldman, R.D. Olds, S.W., Papalia, D.E., (2010), Dezvoltarea umană, Editura Trei. 
- Golu F.,  (2010)Psihologia dezvoltării umane, Editura Universitară, Bucureşti 
- Muntean, A., (2006), Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi. 
- Munteanu, A. (2009). Psihologia vârstelor. Timişoara: Editura Eurobit.  
- Mitrofan, I., (coord.) (2003), Cursa cu obstacole a  dezvoltării  umane, Ed.Polirom. Iași 
- Harwood Robin et al.(2010) Psihologia copilului, Polirom, Iaşi  
- Piaget, J, (1998), Psihologia inteligentei, ed. a II-a, Editura Ştiinţifica, Bucuresti. 
- Piaget, J., Inhelder, B., (2005), Psihologia copilului, Ed. Cartier.  
- Pânişoară, G., (2011) Psihologia copilului modern, Editura Polirom, Bucureşti 
- Sion, G.,  (2014), Psihologia vârstelor, Ediția a 6-a, Editura Fundația România de Maine , Bucuresti    
- Shaffer, R.H, (2007), Introducere în psihologia copilului, Editura ASCR, Cluj Napoca. 
- Verza, E., Verza, F. E. (2000). Psihologia vârstelor, Bucureşti: Editura Pro Humanitate. 
- Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper, 2015 
- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura Sper, 

2014 
- Valleres, S., Trucuri psihologice pentru părinți: cum să ne educăm copiii?, Iași, Editura Polirom, 2012 
- Peeters, T., Autismul: teorie și intervenție educațională, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Miller, J. G., Cum să formezi caracterul copiilor: metoda responsabilității…, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Gherguț, A., Educația incluzivă și pedagogia diversității, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016,  
- Alexandra, M. – Adolescenți față în față cu terapeuți: 12 ședințe..., Buc., Ed. Sper, 2016 
- Man, G.M. – Psihologia vârstei a treia și a patra, Buc., Ed. Trei, 2017 
- Friedberg, R. D. – Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013 

 
 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Nr. Ore  Observaţii 
 
1. Copilul și copilăria  de-a lungul 
istoriei :Perspective culturale privind creșterea 
copiilor .  
1.1.Aptitudinile și dezvoltarea lor. 
 

Studiu de caz. Analiza unor 
texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

 
2 ore  
 

 
 
 

2. Copii cu nevoi speciale. Copii supradotați, copii cu 
deficiențe 

Studiu de caz. Analiza unor 
texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

 
2 ore  
 

 
 
 

3. Debutul vieții psihice  Studiu de caz. Analiza unor 
texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia  

2 ore   

4. Dezvoltarea fizică, a motricității generale și a 
motricității fine 
4.1. Dezvoltarea capacității memoriei  și a 
limbajului non-verbal 

Explicația, conversația, 
dezbaterea, brainstorming 

2 ore  
 

 
 



 

 

5 Progrese si caracteristici ale dezvoltarii 
personalitatii scolarului mic. Afectivitatea la școlarul 
mic.  

Aplicaţie Studiu de caz. 
Analiza explicaţia, conversaţia 
dezbaterea, brainstorming, ,  

2 ore   

6.   Formarea caracterului în copilărie 
6.1.Comportamente nepotrivite: atitudinea 
dictatorială, crizele de nervi, minciunile, strategii de 
abordare 

Explicația, conversația  
Analiza, materiale video-audio 
 

2 ore  
 

 
 

7 . Perioada prenatală, factorii de risc. Aspecte ale 
dezvoltării psihice în primul an de viață.  

Aplicaţie. Studiu de caz, 
explicația, dezbaterea  

 2 ore   

8. Jocul și contribuția lui în dezvoltarea copilului.   Explicația, conversația. Studiu 
de de caz 
 

2 ore  
 

 
 

9. Imaginea de sine și stima de sine în copilărie. 
Formarea imaginii de sine 
(prezentare,aplicare,scorarea teste) 

Aplicaţie. Studiu de caz, 
explicația, dezbaterea  

 
2 ore  

 
 

10.Comunicarea în familie,  
10.1Comunicarea asertivă. Emoțiile și socializarea.  
10.2. Integarea în grupul mic/mare 

Aplicaţie Studiu de caz. 
Analiza explicaţia, conversaţia 
dezbaterea, brainstorming, ,  

2 ore   

11. Caracteristici socio-emoționale ale copiilor aflați 
în situația de parenting incomplet( deces, divorț, 
abandon etc). 

Explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

2 ore  
 

 
 

12. . Elemente de identitae, stabilitate și de 
regres psihofizic la persoanele de varsat a treia  

Explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

2 ore   

13. Stagiu terminal.. 
13.1. Formele prin care se concretizează stagiul 
terminal 

Explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

2 ore  
 

 
 

14. Bolile cronice și pregatirea pentru moarte. Explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

2 ore  
 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

- Birch Ana, (2000), Psihologia dezvoltării, Ed. Tehnică, București 
- Campbell, R., (1994), Adolescentul, copilul meu, Ed.Logos, Cluj-Napoca 
-   Creţu, T., (2016), Psihologia vârstelor, Editura Polirom, Bucureşti 
-   David, Daniel, (2006), Psihologie clinică și psihoterapie, Rd. Polirom Iași 
- Deheleanu, P. (2001), Depresia la vârsta a treia, Ed. Mirton, Timișoara 
- Fontaine, R, (2008), Psihologia îmbătrânirii, Ed. Polirom, Iași. 
- Holdevici, Irina, (2010), Psihologia succesului: autosugestie și relaxare, Ed.Universitară, București 
- Muntean, A. (2009), Psihologia vârstelor, Ed. Eurobit, Timișoara 
- Mitrofan, N., (2009), Testare psiholgică:aspecte teoretice și practice, Ed.Polirom, Iași 
- Paloș R.,  și al. (coord), (2000), Educația adulților, Ed. Polirom, Iași 
- Rudică. T., (2010(, Din psihologa contrariilor și a paradoxurilor, Ed.Polirom, Iași 
- Rime, Bernard, (2008), Comuncarea socială a emoțiilor, Ed, trei,  Bucuresti 
- Susanu Neaga, (2011), Consilierea în Asistența Socială, Ed. Sf. Ierarh Nicolae, Brăila 
- Shapiro, L (2012), . Inteligența emoțională a copiilor, Ed. Polirom, Iași  
- Șchiopu, Ursula, (1997), Criza de originalitate la adolescenți, EDP București  
- Șchiopu , Ursula, (2008), Psiholgie modernă, Ed. Romania Press, București 

Verza, Emil, Verza Florin, (2002) Psihologia vârstelor, Ed. Prohumanitate, Bucuresti 
- Zlate , Mielu, (2015) Introducerea în psiholgie, Editia a 3-a. Ed. Polirom, Iași 
- Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper, 2015 
- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura Sper, 

2014 
- Valleres, S., Trucuri psihologice pentru părinți: cum să ne educăm copiii?, Iași, Editura Polirom, 2012 
- Peeters, T., Autismul: teorie și intervenție educațională, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Miller, J. G., Cum să formezi caracterul copiilor: metoda responsabilității…, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Gherguț, A., Educația incluzivă și pedagogia diversității, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Iași, Editura Polirom, 2016 
- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016,  
- Alexandra, M. – Adolescenți față în față cu terapeuți: 12 ședințe..., Buc., Ed. Sper, 2016 



 

 

- Man, G.M. – Psihologia vârstei a treia și a patra, Buc., Ed. Trei, 2017 
- Friedberg, R. D. – Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013 

  
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
În elaborarea conținutului s-au luat în considerare:cerințele formulate de Colegiul Psihologilor din Romania, 
Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de psiholog, documentele ARACIS.  S-au ținut cont de 
cunoașterea principalelor paliere de dezvoltare psihologică a copilului, din perioada prenatală și până în mica 
școlaritate, ceea ce reprezintă o achiziție fundamentală pentru orice practician din domeniul sănătății sau cel 
educațional. 
 
10.Evaluare 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere  
din nota 
finală 

10.4. Evaluare 
finală 

Se evaluează raspunsurile Examen scris 60% 
 

10.5. Seminar/ 
laborator 

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei, 
cunoaşterea informaţiei predate la 
curs, elaborarea unor referate, teme 
de casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la seminar, 
teste pe platforma Danubius online 
sau sustinute in cadrul seminarului, 
participarea la dezbateri,  gradul de 
însuşire a limbajului de specialitate. 

Evaluare continuă: 40% 
- 1 temă de evaluare 
pe parcursul 
semestrului, 
prezentata oral la 
seminar * 

15% 

- 1 test pentru 
evaluarea 
cunostintelor sustinut 
oral in cadrul 
seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, 
susținere proiecte și 
lucrări practice  

10% 

*Temă pentru seminar, Progrese si caracteristici ale dezvoltarii personalitatii scolarului mic. 
**Test pentru evaluarea cunostintelor, Atasamentul la copilul instituționalizat. Rolul atasamentului in 
dezvoltarea comportamentului deviant. 
10.6. Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs; 
• activitate la seminar de 40 %. 
Îndeplinirea condiţiilor de prezenţă la curs şi seminar. ”A doua prezentare” (examenul restanţă) se desfăşoară 
identic cu precedentul. Studenții care doresc mărire de notă vor susține un examen scris. Extra-punctaj: studenții 
pot obţine 1p în plus la notă prin implicarea în activitatea de cercetare derulată pe parcursul semestrului. Acest 
punct suplimentar se adaugă la nota finală de examen, doar în condițiile în care studentul a obținut cel puțin nota 
5 (cinci). Detaliile suplimentare privind cercetarea și acordarea bonusului vor fi oferite la primul curs. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
26/09/2019       Lect.univ. dr. Neaga Susanu 

 

Lect.univ.dr. Neaga Susanu 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
02/10 /2019                  Conf. univ.dr. Iftode Florin 
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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Danubius” din Galaţi 
1.2 Facultatea  Comunicare şi Relaţii Internaţionale 

1.3 Departamentul Comunicare și Științe Politice 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Psihologie  

1.7 Forma de învăţământ IF 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN PSIHOLOGIE 

2.2 Titularul activităților de curs Lector  univ. dr. Gheorghe PANFILOIU 

2.3 Titularul activităților de seminar Lector  univ. dr. Gheorghe PANFILOIU 

2.4 Anul de studiu  
 

I 2.5 

Semestrul  
 

I 2.6 Tipul 

de 

evaluare 

 

E

1 
2.7 

Regimul 

disciplinei
1
 

Obl

. 
2.8. Codul 

disciplinei  

PSI 

1105 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar / 

laborator 

1 

3.4 Total ore din planul de 

învățământ 
28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar / 

laborator 

14 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme 10 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)  

3.8 Total ore de studiu individual 22 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul)  

4.1 de 

curriculum 

- Nu este cazul 

4.2 de 

competențe 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul psihologic 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a 
cursului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

online, internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati 

instructiunile din http://online.univ-

danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/

primiiPasi3.pdf 

5.2 de desfășurare a • Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

                                                 
1
 obligatorie, opţională, facultativă 
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seminarului / 

laboratorului 

online, internet  

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun 
acord cu studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de 
seminar, lucrările vor fi depunctate.   

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face 

parte disciplina.) 

C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Cunoștințe 
- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru acumularea 

ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 

- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  

- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii; 
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la 
dinamica contextului social. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale domeniului 

Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor; 
- identificarea problemelor din psihologie care pot fi rezolvate cu noile 

tehnologii Internet; 

7.2 Obiectivele specifice - formarea abilităţii studenţilor de a opera cu instrumente informatice de 
tip office (procesoare de texte, prezentări, foi de calcul); 
- cunoaşterea şi analiza principalelor abordări ale tehnicilor de 
documentare; 

- metode de navigare şi căutare cu motoare de căutare. 
 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. ore 

Tema nr. 1 

Prezentarea domeniului şi elementelor Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 

 

prelegerea, discursul interactiv, 

prezentări video, sistem e-

learning 

3 ore  

Tema nr. 2 

Utilizarea calculatoarelor în asistarea muncii de birou: 

crearea şi  prezentarea documentelor, foi de calcul tabelar, 

prezentări 

 

prelegerea, discursul interactiv, 

prezentări video, sistem e-

learning 

7 ore 

Tema nr. 3 

Principii ale documentării şi evidenţei documentelor 

 

prelegerea, discursul interactiv, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 

Tema nr. 4 
Structura documentelor pe Internet. Site-uri, bloguri, 

rețele sociale. Servicii de informare pe Internet 

prelegerea, discursul interactiv, 

prezentări video, sistem e-

learning 

2 ore 
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Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro 

Universitaria, 2016  

2. Bazele informaticii / Basics of Informatics, Gh. Panfiloiu, Răileanu Alina Beatrice, Ariton Viorel, 
Postolache Florin Ed. Universitară Danubius Galaţi, ISBN 978-606-533-080-1, 2010 

3. Vasile, Sergiu Adrian – Dicţionar de informatică aplicată şi tehnologia informaţiei – Craiova, 

Editura Sitech, 2009  

4. Ariton, Viorel – Bazele informaticii:  suport de curs:  An I, S2:  DIDFR – Galaţi, Editura 
Universitară Danubius, 2009  

5. Craia, Sultana – Teoria comunicării:  tehnici de informare şi comunicare - Bucureşti, Editura 
Fundaţiei România de Mâine, 2008 

6. Gheorghe Panfiloiu, Răileanu Alina Beatrice, Ariton Viorel, Postolache Florin, Bazele informaticii,  
Ed. Universitară Danubius Galaţi, ISBN 978-606-533-080-1, 2010 

7. Gheorghe Panfiloiu, Interfața programelor din OpenOffice 
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdWGtnOGR4UEFhejg/view?pref=2&pli=1  

8. Gheorghe Panfiloiu, Editor de texte în OpenOffice, 

https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdRS1aUGtkVmtqSEU/view?pref=2&pli=1  

9. Gheorghe Panfiloiu, Calcular tabelar în OpenOffice, 

https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdWlE0SDBhQXJ1SXM/view?pref=2&pli=1  

10. Gheorghe Panfiloiu, Program creare prezentări în OpenOffice, 
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdMmRYRTFyUl9PSDA/view?pref=2&pli=1  

11. Panfiloiu Gheorghe, Note de curs, 2016 

 

Bibliografie de elaborare a cursului 
1. Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro 

Universitaria, 2016  

2. Bazele informaticii / Basics of Informatics, Gh. Panfiloiu, Răileanu Alina Beatrice, Ariton Viorel, 
Postolache Florin Ed. Universitară Danubius Galaţi, ISBN 978-606-533-080-1, 2010 

3. Vasile, Sergiu Adrian – Dicţionar de informatică aplicată şi tehnologia informaţiei – Craiova, 

Editura Sitech, 2009  

4. Ariton, Viorel – Bazele informaticii:  suport de curs:  An I, S2:  DIDFR – Galaţi, Editura 
Universitară Danubius, 2009  

5. Craia, Sultana – Teoria comunicării:  tehnici de informare şi comunicare - Bucureşti, Editura 
Fundaţiei România de Mâine, 2008 

6. Ariton V., Fundamente ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2004 

7. Funeriu I., Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, Editura Amarcord, 1998. 
8. Neacşu I., Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic, Ed. Univ. Bucureşti, 2006 

(http://www.unibuc.ro/n/despre/amfi-

acad/docs/2011/apr/12_10_37_45Invatarea_academica_independenta.pdf) 

9. Informatică aplicată în psihologie, https://jurnalulsportivului.files.wordpress.com/2012/02/suport-de-

curs-disciplina-informatica-aplicata-in-psihologie1.pdf  

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Nr. ore 

1.Utilizarea calculatorului şi sistemului de operare 

 

Prelegere și demonstrații. 
Exerciții 

2 ore 

2. Principiile generale ale programelor de tip Office  Prelegere și demonstrații. 
Exerciții 

2 ore 

https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdWGtnOGR4UEFhejg/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdRS1aUGtkVmtqSEU/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdWlE0SDBhQXJ1SXM/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdMmRYRTFyUl9PSDA/view?pref=2&pli=1
http://www.unibuc.ro/n/despre/amfi-acad/docs/2011/apr/12_10_37_45Invatarea_academica_independenta.pdf
http://www.unibuc.ro/n/despre/amfi-acad/docs/2011/apr/12_10_37_45Invatarea_academica_independenta.pdf
https://jurnalulsportivului.files.wordpress.com/2012/02/suport-de-curs-disciplina-informatica-aplicata-in-psihologie1.pdf
https://jurnalulsportivului.files.wordpress.com/2012/02/suport-de-curs-disciplina-informatica-aplicata-in-psihologie1.pdf
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3.Utilizarea Text Document din OpenOffice în elaborarea 

documentelor. Formatarea textelor: paragrafe, liste, 

tabele, imagini, referinţe (trimiteri) 

Prelegere și demonstrații. 
Exerciții 

2 ore 

4.Organizarea documentelor: note subsol şi final, cuprins, 
liste figuri, index 

Prelegere și demonstrații. 
Exerciții 

2 ore 

5.Tabele, formule şi grafice în Spreadsheet din 
OpenOffice. Noțiuni de statistică cu aplicare în 
psihologie. 

Prelegere și demonstrații. 
Exerciții 

2 ore 

6. Structura şi realizarea prezentării către auditoriu. 
Utilizarea modulului Presentation din OpenOffice 

Prelegere și demonstrații. 
Exerciții 

2 ore 

7. Structura documentelor pe Internet. Site-uri, bloguri, 

rețele sociale. Documentare şi căutare pe Internet 
Prelegere și demonstrații. 
Exerciții 

2 ore 

Bibliografie 

Ariton V., Fundamente ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2004 

Funeriu I., Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, Editura Amarcord, 1998. 
Gheorghe Panfiloiu, Interfața programelor din OpenOffice 
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdWGtnOGR4UEFhejg/view?pref=2&pli=1  

Gheorghe Panfiloiu, Editor de texte în OpenOffice, 

https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdRS1aUGtkVmtqSEU/view?pref=2&pli=1  

Gheorghe Panfiloiu, Calcular tabelar în OpenOffice, 

https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdWlE0SDBhQXJ1SXM/view?pref=2&pli=1  

Gheorghe Panfiloiu, Program creare prezentări în OpenOffice, 
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdMmRYRTFyUl9PSDA/view?pref=2&pli=1  

Paraschiv T. ș.a., Informatică psihologică, Ed. Hamangiu, 2014, ISBN: 978-606-678-975-2 

Paraschiv T. ș.a., Cibernetică psihologică, Ed. Hamangiu, 2014, ISBN: 978-606-678-976-9 

Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro 
Universitaria, 2016  

Bazele informaticii / Basics of Informatics, Gh. Panfiloiu, Răileanu Alina Beatrice, Ariton Viorel, 

Postolache Florin Ed. Universitară Danubius Galaţi, ISBN 978-606-533-080-1, 2010 

Vasile, Sergiu Adrian – Dicţionar de informatică aplicată şi tehnologia informaţiei – Craiova, 

Editura Sitech, 2009  

Ariton, Viorel – Bazele informaticii:  suport de curs:  An I, S2:  DIDFR – Galaţi, Editura 
Universitară Danubius, 2009  
Craia, Sultana – Teoria comunicării:  tehnici de informare şi comunicare - Bucureşti, Editura 
Fundaţiei România de Mâine, 2008 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica 
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Examinare finală Se evaluează raspunsurile Examen scris 60% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, 

teme de casă pe platforma 
Danubius online sau 

Evaluare continuă: 40% 

- 1 temă de evaluare pe 

parcursul semestrului, 

prezentata oral la seminar 

* 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 15% 

https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdWGtnOGR4UEFhejg/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdRS1aUGtkVmtqSEU/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdWlE0SDBhQXJ1SXM/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BydSpY432_JdMmRYRTFyUl9PSDA/view?pref=2&pli=1
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prezentate oral la seminar, 

teste pe platforma Danubius 

online sau sustinute in cadrul 

seminarului, participarea la 

dezbateri,  gradul de însuşire 
a limbajului de specialitate. 

cunostintelor sustinut oral 

in cadrul seminarului** 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice  

10% 

*Temă pentru seminar – Realizati un eseu despre Structura şi realizarea prezentării către auditoriu. Utilizarea 
modulului Presentation din OpenOffice 

**Test pentru evaluarea cunostintelor - Continutul testului este postat pe site-ul de curs si va fi aplicat la data 

precizata in capitolul Teste 
 

10.6 Standard minim de performanță 

 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
 activitate la laborator de 50 %. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25/09/2019 Lector  univ. dr. Gheorghe 

PANFILOIU  

Lector  univ. dr. Gheorghe PANFILOIU 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

01/10/2019 Conf. univ.dr. Iftode Florin 

  



Fișă disciplină Neuropsihologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei NEUROPSIHOLOGIE 

2.2 Titularul activităţilor de curs lector univ. dr. Iulian Negulescu 

2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

lector univ. dr. Iulian Negulescu 

2.4 Anul de 

studiu  

 

I 

 

2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare 

Examen scris 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Obl. 

2.8. Codul 

disciplinei PSI 1106 

Credite 

5 

 
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 
56 din care:   3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

Tutoriat  9 

Examinări 10 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Danubius Galați 
1.2 Facultatea  Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale 

1.3 Departamentul Comunicare și Științe Politice 

1.4 Domeniul de studii  Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Specializarea / Programul de studii Psihologie 

1.7 Forma de învăţământ IF 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de 

curriculum  

- Nu este cazul 

4.2 de 

competenţe 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul psihologic. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

online, internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati 

instructiunile din http://online.univ-

danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPas



 

 

 

8. Conţinuturi 

i/primiiPasi3.pdf 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorul

ui 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

online, internet  

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun 

acord cu studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de 
seminar, lucrările vor fi depunctate.   

6. Competenţele specifice acumulate  

C
om
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nţ
e 
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le

 

C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 

C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 

C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 

C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei 
Cunoștințe 
- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru 

acumularea ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 

Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 

- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  
- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii;  

- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

C
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e 
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n
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CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 

CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale 
la dinamica contextului social. 

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

disciplinei  
 Cunoașterea conceptelor neuropsihologice  și aplicațiile lor 

7.2 Obiectivele specifice   Să definească principalele concept din neuropsihologie 

 Să poată interpreta semnele comportamentale asociate unor 
modificări neurologice 

 să cunoască principiile unor metode de investigare a creierului 
 să poată face predicţii despre modificări comportamentale 

asociate unor modificări neurologice    
să-și însuşească noţiuni care să permită aprecierea normalului şi 
patologicului în domeniul neuropsihologiei 



8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Capitolul I 

ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A SISTEMULUI 
NERVOS  

1. Sistemul nervos periferic 

2. Sistemul nervos vegetativ 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul II 

ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A SISTEMULUI 
NERVOS 

Sistemul nervos central 

 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul III 

DATE DE EMBRIOLOGIE A SISTEMULUI NERVOS 

1. celula nervoasă;  
2. sinapsa;  

3. nevroglia: apoptoza neuronală, circuite neuronale, 
plasticitatea cerebrală 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul IV 

MĂDUVA SPINĂRII, TRUNCHIUL CEREBRAL, 
DIENCEFALUL 
1. structură,  
2. funcţii,  
3. patologie 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul V 

SCOARŢA CEREBRALĂ  
structură, funcţii, patologie 

sindroamele de lob frontal, parietal, emporal, occipital 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul VI 

TALAMUSUL, CORPII STRIAŢI, CEREBELUL 
1. Structură,  
2. funcţii,  

patologie 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul VII 

NEUROPSIHOLOGIA ÎMBĂTRÂNIRII NORMALE; 
NEUROPSIHOLOGIA DEMENŢELOR  
(Boala Alzeimer, Boala Pick, demenţele vasculare, 
demenţele mixte, demenţele din HIV, demenţa din Boala 
Parkinson etc.) 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 



Capitolul VIII 

AFAZIILE, ALEXIILE, AGRAFIILE 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul IX 

AMUZIILE, APRAXIILE, AGNOZIILE 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul X 

NEUROPSIHOLOGIA EMOŢIEI UMANE -  

TULBURĂRILE DE MEMORIE 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul XI 

HALUCINAŢIILE ŞI ILUZIILE 

SUBSTRATUL NEUROPSIHOLOGIC AL 

EMOTIILOR 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul XII 

SISTEMELE MEMORIEI ŞI BAZELE LOR 
NEUROBIOLOGICE 

 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul XIII 

EFECTELE NEUROPLASTICITĂȚII ȘI A 
REFACERII FUNCȚIILOR MITOCONDRIALE 
ASUPRA SISTEMULUI PSIHIC UMAN 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul XIV 

AFECȚIUNILE TRAUMATICE ALE CREIERULUI 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Bibliografie 

Negulescu Iulian, Note de curs, 2016Leon Dănăilă, Mihai Golu, Tratat de neuropsihologie, vol.1, Editura 
Medicală, București, 2015Leon Dănăilă, Mihai Golu, Tratat de neuropsihologie, vol.2, Editura Medicală, 
București, 2015Eugen Avram (coord), Neuropsihologie – creier și funcționalitate, Editura Universitară, 
București, 2009Vasile G. Ciubotaru, Eugen Avram, (coord), Neuroștiința dizabilității, Editura Universitară, 
București, 2009 



Golu, M., Neuropsihocibernetică, București, Editura Fundația România de Mâine, 2016 

Leon Dănăilă, Mihai, G., Tratat de neuropsihologie, Vol. I, Bucureşti, Editura Medicală, 2015 

Leon Dănăilă, Mihai, G., Tratat de neuropsihologie, Vol. II, Bucureşti, Editura Medicală, 2015 

Avram, E., Neuropsihologie: creier și funcționalitate, București, Editura Universit., 2009 

Ciubotaru, V., Neuroștiința dizabilității, București, Editura Universit., 2009 

Sandra Aamodt, Sam Wang, Secretele creierului uman, Editura Litera, București, 2013 

Robert Goldman, Ronald Klatz, Lisa Berger, Exerciții pentru creier – Strategii antiîmbătrânire pentru 
superputere mentală, Editura Curtea Veche, București, 2009 

Kelly McGonigal, Puterea voinței. Cum funcționează autocontrolul și ce putem face pentru a-l îmbunătăți, 
Editura  Litera, B - Von Franz, M.-L., Dimensiuni arhetipale ale psihicului, Bucureşti, Editura Herald, 
2014 

Goleman, D., Creierul şi inteligenţa emoţională: noi perspective, Bucureşti, Editura Curtea Veche Pub., 2016 

Ciubotaru, V., Neuroștiința dizabilității, București, Editura Universit., 2009 

Golu, M., Neuropsihociberbetică, București, Editura Fundația România de Mâine, 2016 

Cavaleri, P. – Psihologia Gestalt și neuroștiințele, Buc., Ed. Gestalt Book, 2015 

Doidge, N. – Creierul se transformă, Pitești, Ed. Paralela 45, 2017  

Houston, P. – Spy the lie, București, Ed. Trei, 2015 ucurești, 2015 

 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Seminarul 1. 
Organizarea structurală a sistemului nervos 

 

Aplicaţie. Studiu de caz. Analiza 
unor texte din bibliografie, 

explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-audio  

4 ore 

Seminarul 2. 
Funcţiile sistemului nervos 

 

Aplicaţie. Studiu de caz. Analiza 
unor texte din bibliografie, 

explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-audio  

4 ore 

Seminarul 3. 
Sistemul nervos central. Centrul de comandă 
al fiinţei umane 

 

Aplicaţie. Studiu de caz. Analiza 
unor texte din bibliografie, 

explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-audio  

4 ore 

Seminarul 4. 

Patologia sistemului nervos I 

 

expunerea, problematizarea, 

prelegerea dialog 

 

4 ore 

Seminarul 5. 
Patologia sistemului nervos II 

 

Aplicaţie. Studiu de caz. Analiza 
unor texte din bibliografie, 

explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-audio  

4 ore 

Seminarul 6. 
Neurofiziologia memoriei 

Aplicaţie. Studiu de caz. Analiza 
unor texte din bibliografie, 

explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-audio 

4 ore 

Seminarul 7. 
Exerciții pentru creier 

Aplicaţie. Studiu de caz. Analiza 
unor texte din bibliografie, 

explicaţia, conversaţia euristică, 

4 ore 



 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Evaluare 

finală 

Se evaluează raspunsurile Examen scris 

 
60% 

10.5 Seminar/ 

Laborator 

 
 

Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme 

de casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la 

seminar, teste pe platforma 

Danubius online sau sustinute in 

cadrul seminarului, participarea 

la dezbateri,  gradul de însuşire 

Evaluare continuă: 40% 

- 1 temă de evaluare pe parcursul 
semestrului, prezentata oral la 

seminar * 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 

cunostintelor sustinut oral in 

cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice  

10% 

dezbaterea, brainstorming, 

analiza, materiale video-audio 

 

 

Bibliografie 
Golu, M., Neuropsihocibernetică, București, Editura Fundația România de Mâine, 2016 

Leon Dănăilă, Mihai, G., Tratat de neuropsihologie, Vol. I, Bucureşti, Editura Medicală, 2015 

Leon Dănăilă, Mihai, G., Tratat de neuropsihologie, Vol. II, Bucureşti, Editura Medicală, 2015 

Avram, E., Neuropsihologie: creier și funcționalitate, București, Editura Universit., 2009 

Ciubotaru, V., Neuroștiința dizabilității, București, Editura Universit., 2009 

Sandra Aamodt, Sam Wang, Secretele creierului uman, Editura Litera, București, 2013 

Robert Goldman, Ronald Klatz, Lisa Berger, Exerciții pentru creier – Strategii antiîmbătrânire pentru 
superputere mentală, Editura Curtea Veche, București, 2009 

Kelly McGonigal, Puterea voinței. Cum funcționează autocontrolul și ce putem face pentru a-l îmbunătăți, 
Editura  Litera, București, 2015 

Sandra Aamodt, Sam Wang, Secretele creierului uman, Editura Litera, București, 2013 

Robert Goldman, Ronald Klatz, Lisa Berger, Exerciții pentru creier – Strategii antiîmbătrânire pentru 
superputere mentală, Editura Curtea Veche, București, 2009 

Kelly McGonigal, Puterea voinței. Cum funcționează autocontrolul și ce putem face pentru a-l îmbunătăți, 
Editura  Litera, București, 2015 

Cezar Ionel, Compendium de Neurologie, Editura 100+1 Gramar,  București, 1997 

Goleman, D., Creierul şi inteligenţa emoţională: noi perspective, Bucureşti, Editura Curtea Veche Pub., 
2016 

Ciubotaru, V., Neuroștiința dizabilității, București, Editura Universit., 2009 

Golu, M., Neuropsihociberbetică, București, Editura Fundația România de Mâine, 2016 

Cavaleri, P. – Psihologia Gestalt și neuroștiințele, Buc., Ed. Gestalt Book, 2015 

Doidge, N. – Creierul se transformă, Pitești, Ed. Paralela 45, 2017  
Houston, P. – Spy the lie, București, Ed. Trei, 2015 ucurești, 2015 

 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica 
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 



a limbajului de specialitate. 

*Temă pentru seminar -  Realizati o lucrare avand ca tema principala Sistemul nervos central. Centrul de 

comandă al fiinţei umane. 

**Test pentru evaluarea cunostintelor – Neurofiziologia memoriei. Continutul este postat in site-ul de curs. 

10.6 Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
 activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării                                                                  Semnătura titularului de curs 

       25/09/2019                                                                  Lector univ.dr. Iulian Negulescu 

 

 

                                                                                     Semnatura titularului de seminar 

                                                                                       Lector univ.dr. Iulian Negulescu 

  

 

Data avizării în departament                               Semnătura directorului de departament 
                                                                                                Conf.univ.dr. Florin Iftode 

    01/10/2019    
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FIȘA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale 
1.3 Domeniul de studii Psihologie 
1.4 Ciclul de studii1 Licență     
1.5 Programul de studii / Calificarea Psihologie 
1.6 Programul de studii  Psihologie 
1.7 Forma de învăţământ IF 
1.8 Anul universitar 2019-2020 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză aplicată în psihologie I 
2.2 Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu 
2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu 
2.4 Anul de 
studiu  
 

I 
 

2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 
evaluare 
Examen scris 

2.7 Regimul 
disciplinei2 
Obligatorie 

2.8. Codul 
disciplinei  
PSI 1107 

Credite 
2 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2  din care: curs 1 3.3 seminar / laborator 1 
3.4 Total ore din planul de 
învățământ 

28 3.5  din care: curs 14 3.6 seminar / laborator 14 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 
Tutoriat 3 
Examinări 2 
Alte activități 2 
3.8 Total ore de studiu individual 47  
3.9 Total ore pe semestru 75  
3.10 Numărul de credite 2  
 

 

4. Precondiții(acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum - Nu este cazul 
4.2 de 
competențe 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul psihologic. 

 
 

5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1 de 
desfășurare a 
cursului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 
internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din 
http://online.univ-
danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiPa
si3.pdf 

5.2 de • Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

                                                 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 



2 

desfășurare a 
seminarului / 
laboratorului 

internet  
• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu 
studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor fi 
depunctate.   

 
6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face 
parte disciplina.) 
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Cunoștințe 
- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru acumularea 
ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 
- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  
- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii;  
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 
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CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 
profesiei. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la 
dinamica contextului social. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei - acumularea unui bagaj de cunostinte solide privind utilizarea limbii 

engleze in context specific psihologiei si științelor socioumane 
 
 

7.2 Obiectivele specifice - posibilitatea folosirii cu maximum de eficienta a cunostintelor de 
limba engleza economica specifice aplicate domeniului psihologiei 
atat în codul scris cat şi in cel vorbit; 
- familiarizarea studentilor cu practica traducerilor de specialitate; 
-pregătirea studenţilor în abodareaunor texte de specialitate; 
- însuşirea unor termeni şi noţiuni specifice domeniului de pregătire 
şi specializare. 
 

 
8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Unitatea 1 -  2 ORE: 
A Student’s Daily 
Programme. Studying 
English for Psychology (The 
Present Perfect Tense – 
Common Aspect; The Plural 
of 
Nouns) 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in deplina concordanta cu 
elementele inovatoare ale strategiei 
didactice actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 2 -  2 ORE: 
A Pychologist’s Office.   
 (The Present Perfect Tense 
– Continuous Aspect; 
Possessive Adjectives and 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
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Pronouns; Demonstrative 
Adjectives and Pronouns) 

masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 3 -  2 ORE: 
From Student to 
Psychologist: Making the 
Transition. 
(The Past Tense – Common 
Aspect; Adjectives – 
Degrees of Comparison) 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 4 -  2 ORE: 
Links between Psychology 
and Other Sciences 
 (The Past Continuous 
Tense; Reflexive and 
Emphatic Pronouns) 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 5 -  2 ORE: 
Romanian Psychology and 
the Academic Life.  
(The Past Perfect Tense – 
Common Aspect, The 
Genitive Case) 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 6 -  2 ORE: 
Psychology as a Complex 
Science  
 (The Past Perfect Tense – 
Continuous Aspect, 
Expressions of Quality) 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 7 -  2 ORE: 
Future Prospects in 
Psychology 
 (Indefinite Pronouns; The 
Future Tense – 
Common Aspect) 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Bibliografie 
Harvard Business Review on the persuasive leader - Boston, Harvard B.R.P., 2008; 
Making decisions:  expert solution to everyday challenges - Boston, Harvard B.P., 2008; 
MARINESCU L “Importanța limbii engleze în definirea noilor valori ale societății contemporane”.,  , 
Österreichisch-Rumänischer Akademischer Verein,2015, ISBN: 978-3-902938-07-7 
MARINESCU L .“20th CENTURY ENGLISH LITERATURE – A MONOGRAPH OF A NEAR 
PAST” , Editura Zigotto, Galati, 2010, ISBN 978-606-8085-67-8 
Marinescu, Liviu-Mihail (2009). Limba engleză : suport de curs : An I, S1 : DIDFR – Galaţi, Editura 
Universitară Danubius 

        Chapelle, Carol A. (2003). English Language Learning and Technology, John Benjamins Publishing 
Co., Amsterdam; 
       Dutescu, Dan; Mareş, Liliana (1988). Manual de conversaţie în limba engleză. Bucureşti: Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică; 
       Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press. 
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       Hulban, Horia (1997). English for You. Răzeşu, Iaşi: Fundaţia Academică "Petre Andrei". 
       Husinger, P. et al. (1995). Debate Handbook. A Guide to Competitive Speaking. Toastmaster 
International. Mission Viego. Ca.-USA; 
       Marinescu, Liviu-Mihail (2009). Limba engleză : suport de curs : An I, S1 : DIDFR – Galaţi, Editura 
Universitară Danubius; 
       Nicolescu, Adrian et. al. (2005) Dicţionar englez-român/român-englez frazeologic – Bucureşti, Editura 
Teora;  
        Penn, Mark J. (2007) Microtrends. The Small Forces behind Tomorrow’s Big Change –Twelve Pbsh, 
New York;  
       Thompson, Geoff (1994). Reporting, Collins Cobuild Birmingham University International  Database, 
HarperCollins Publishers;  
       Thompson, John B. (1995).  The Media and Modernity: A Social Thory of Media, Standford University 
Press, California. 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Seminar  1 -  2 ORE: 
A Student’s Daily Programme. Studying English for 
Psychology (The Present Perfect Tense – Common 
Aspect; The Plural of 
Nouns) 
 
Translation and rephrase practice 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Specialised text - review exercise 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 2 -  2 ORE: 
A Pychologist’s Office.   
 (The Present Perfect Tense – Continuous Aspect; 
Possessive Adjectives and 
Pronouns; Demonstrative Adjectives and Pronouns) 
 
Translation and rephrase practice 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Specialised text - review exercise 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 3 -  2 ORE: 
From Student to Psychologist: Making the Transition. 
(The Past Tense – Common Aspect; Adjectives – Degrees 
of Comparison) 
 
Translation and rephrase practice 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Specialised text - review exercise 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 4 -  2 ORE: 
Links between Psychology and Other Sciences 
 (The Past Continuous Tense; Reflexive and Emphatic 
Pronouns) 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
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Translation and rephrase practice 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Specialised text - review exercise 
 

actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

invatarii  

Seminar 5 -  2 ORE: 
Romanian Psychology and the Academic Life.  
(The Past Perfect Tense – Common Aspect, The Genitive 
Case) 
 
Translation and rephrase practice 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Specialised text - review exercise 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 6 -  2 ORE: 
Psychology as a Complex Science  
 (The Past Perfect Tense – Continuous Aspect, 
Expressions of Quality) 
 
Translation and rephrase practice 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Specialised text - review exercise 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 7 -  2 ORE: 
Future Prospects in Psychology 
 (Indefinite Pronouns; The Future Tense – 
Common Aspect) 
 
Translation and rephrase practice 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Specialised text - review exercise 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii 

Bibliografie 
Harvard Business Review on the persuasive leader - Boston, Harvard B.R.P., 2008; 
Making decisions:  expert solution to everyday challenges - Boston, Harvard B.P., 2008; 
MARINESCU L “Importanța limbii engleze în definirea noilor valori ale societății contemporane”.,  , 
Österreichisch-Rumänischer Akademischer Verein,2015, ISBN: 978-3-902938-07-7 
MARINESCU L .“20th CENTURY ENGLISH LITERATURE – A MONOGRAPH OF A NEAR PAST” , 
Editura Zigotto, Galati, 2010, ISBN 978-606-8085-67-8 
Marinescu, Liviu-Mihail (2009). Limba engleză : suport de curs : An I, S1 : DIDFR – Galaţi, Editura 
Universitară Danubius 
Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press. 
Hulban, Horia (1997). English for You. Răzeşu, Iaşi: Fundaţia Academică "Petre Andrei". 
Husinger, P. et al. (1995). Debate Handbook. A Guide to Competitive Speaking. Toastmaster International. 
Mission Viego. Ca.-USA. 
Marinescu, Liviu-Mihail (2009). Limba engleză : suport de curs : An I, S1 : DIDFR – Galaţi, Editura 
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Universitară Danubius;  
Nicolescu, Adrian et. al. (2005) Dicţionar englez-român/român-englez frazeologic – Bucureşti, Editura 
Teora.  

 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica 
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei 
 
10. Evaluare 

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

din nota 

finală 
10.4 Evaluare finală Se evaluează raspunsurile Examen scris 60% 
10.5 Seminar / 

laborator 
Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme 
de casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la 
seminar, teste pe platforma 
Danubius online sau sustinute 
in cadrul seminarului, 
participarea la dezbateri,  
gradul de însuşire a limbajului 
de specialitate. 

Evaluare continuă: 40% 
- 1 temă de evaluare pe 
parcursul semestrului, 
prezentata oral la seminar * 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 
cunostintelor sustinut oral in 
cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice  

10% 

*Temă pentru seminar, 
Build up an essay on a topic at your choice with including the following psychology- related ESP lexis  
(there is no limitation on the dimension of the essay): 
1. perception - the mental process by which we organize and interpret sensory information 
2. placebo - in medical practice, a term for a chemically inert substance that the patient perceives as having 
therapeutic effects 
3. representations - cognitions that correspond to or represent certain events, or relations between events, in 
the external world 
4. self-actualization - a major concern of humanistic psychologists, it is the fulfillment of one’s potential 
5. threshold - the value a stimulus must reach to produce a response 
6. unconscious - the part of the mind that contains memories, thoughts, and feelings that cannot be easily 
brought into consciousness 
7. validity - degree to which a measuring device measures what it is supposed to measure 
**Test pentru evaluarea cunostintelor, Build up an essay on the LINKS BETWEEN PSYCHOLOGY AND 
OTHER SCIENCES. Using ESP lexis is mandatory 
10.6 Standard minim de performanță 

 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
 activitate la seminar de 50 %. 

 
 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 
25/09/2019 Conf. univ. dr. Liviu-Mihail 

Marinescu 

 
Semnatura 

Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu 
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Semnatura 

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament 
01/10/2019 Conf. univ.dr. Iftode Florin 

  
 
 



FIȘA DISCIPLINEI  

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE II 
2.2 Titularul activităților de curs Conf.univ. dr. Mocanu Lăcrămioara 
2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara 
2.4 Anul de 
studiu 
 

I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 
Examen scris 

2.7 Regimul 
disciplinei1 

Obligatorie 

2.8. Codul 
disciplinei  
PSI 1208 

Credi
te 

5 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 

curs 
2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care:   3.5 
curs 

28 3.6 seminar 28 

Distribuția fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  10 
Tutoriat 4 
Examinări 5 
Alte activități(documentare pe internet, participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.)  10 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

5. Condiţii(acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 
online, internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati 
instructiunile din http://online.univ-
danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi
/primiiPasi3.pdf 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laborato
rului 

 • Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 
online, internet  
• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun 
acord cu studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de 
seminar, lucrările vor fi depunctate.   

                                                           
1 obligatorie, opţională, facultativă 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea ”Danubius” Galați 
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale 
1.3 Catedra Psihologie 
1.4 Domeniul de studii  Psihologie 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Specializarea / Programul de studii Psihologie 
1.7 Forma de învăţământ IF 
1.8 Anul universitar 2019-2020 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul)  
4.1 de curriculum  - Nu este cazul 
4.2 de competenţe - Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 

metodologiilor din domeniul psihologic. 



 

6. Condiţii(acolo unde este cazul) 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  

 C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 
C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 
C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei 
Cunoștințe 
- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru 
acumularea ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 
- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  
- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii;  
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în 
exercitarea profesiei. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor 
profesionale la dinamica contextului social. 
 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, a principiilor de interpretare în 
psihologia generală, a principalelor dominante ale activității psihice în filogeneză. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 Explicarea și interpretarea problematicii psihologiei generale 
 Însușirea principalelor noțiuni referitoare la natura și esența psihicului, oferind 

elementele de bază ale metodologiei cunoașterii psihologice 
 Formarea unei imagini generale asupra comportamentului uman și aproceselor 

cognitive ce îl susțin. 
 Familiarizarea studenților cu principalele domenii aplicative alepsihologiei. 

 
8. Conţinuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Observații 
1. Motivația  
- Conceptul de motivație  
- Teorii asupra motivației  
- Trebuințe și motive  
- Motivație și performanță  

prelegere,  
brainstorming 

2 prelegeri 

2. Afectivitatea  
- Definiție și specific psihologic  
- Proprietățile proceselor afective  
- Rolul afectivității  
- Clasificarea trăirilor afective  

prelegere,  
brainstorming 

2 prelegeri 

3. Comunicarea și limbajul  
- Clarificări conceptuale  
- Scopurile și rolurile comunicării  
- Funcțiile comunicării și limbajului  
- Formele comunicării  

prelegere,  
brainstorming 

2 prelegeri 



- Teorii asupra comunicării  
4. Atenția  
- Definiție  
- Modele explicative ale atenției  
- Diferențe individuale în atenție  

prelegere,  
brainstorming 

2 prelegeri 

5. Voința  
- Definiție. Specific. Structura actului voluntar  
- Defectele voinței  

prelegere,  
brainstorming 

2 prelegeri 

6. Învățarea  prelegere,  
brainstorming 

2 prelegeri 

7. Personalitatea umană. Laturile personalității: 
Temperamentul, 
Aptitudinile, Caracterul 

prelegere,  
brainstorming 

2 prelegeri 

Bibliografie 
Zlate, M., Introducere în psihologie, Ediția a 3-a, Iași, Editura Polirom, 2015 
Zlate, M., Fundamentele psihologiei, Ediția a 4-a, Iași, Editura Polirom, 2009 
Opre, A. (2012) Inconştientul Cognitiv.Modele teoretice, suport experimental și aplicații, Ed.Polirom, 
Iași 
Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J. (2011). Psychology. From inquiry to 
understanding. Boston: Allyn & Bacon 
Beck, A. T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological 
correlates. American Journal of Psychiatry 
Aniței, M., Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010 
Atkinson, R.L. Smith, E.E., Bem, D.J., Instroducere în psihologie, Ed. Tehnică, București, 2002;  
Cosmovici, A.(1996), Psihologie Generală, Polirom, Iași; 
Golu, M.(2004), Fundamentele psihologiei, vol.1, vol.2, Editura Fundației România de Mâine, 
București; 
Opre, A. (2007/) Introducere în teoriile personalității. Editura ASCR, Cluj Napoca; 
Radu, I (si col.) (1991), Introducere în psihologia contemporană, Ed. Sincron, Cluj Napoca; 
ANIȚEI, Mihai – Fundamentele psihologiei – Bucureşti, Editura Universitară, 2010  
Rogers, C. R., A deveni o persoană: perspectiva unui psihoterapeut, Ediția a 2-a, București, Editura Trei, 
2014 
Szentagotai, T.A.- Tratat de psihologie pozitivă, Iași, Ed. Polirom, 2017 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Procesele psihice care vizează 
mecanismeleinformațional - operaționale. 
Aplicații 

prelegerea, brainstorming, 
știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

2 seminarii 

Procesele psihice care vizează mecanismele 
stimulativ–energizante.Aplicații 
 

prelegerea, brainstorming, 
știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

2 seminarii 

Procesele psihice reglatorii. Aplicații prelegerea, brainstorming, 
știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

2 seminarii 

Învățarea prelegerea, brainstorming, 
știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

3seminarii 

Laturile personalității: Temperamentul, 
Aptitudinile, Caracterul 

prelegerea, brainstorming, 
știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

3seminarii 

Clasificarea testelor. Teste de personalitate  
 

prelegerea, brainstorming, 
știu/vreau să știu/am învățat, 
studiul de caz 

2 seminarii 

Bibliografie 
Mocanu Lacramioara, Note de curs, Galati, 2016 



Zlate, M., Introducere în psihologie, Ediția a 3-a, Iași, Editura Polirom, 2015 
Zlate, M., Fundamentele psihologiei, Ediția a 4-a, Iași, Editura Polirom, 2009 
Opre, A. (2012) Inconştientul Cognitiv.Modele teoretice, suport experimental și aplicații, Ed.Polirom, 
Iași 
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 Zlate, M. (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Prohumanitate, Bucuresti. partea a IV-a, a V-a, a 
VI-a. 
ANIȚEI, Mihai – Fundamentele psihologiei – Bucureşti, Editura Universitară, 2010  
Rogers, C. R., A deveni o persoană: perspectiva unui psihoterapeut, Ediția a 2-a, București, Editura Trei, 
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Szentagotai, T.A.- Tratat de psihologie pozitivă, Iași, Ed. Polirom, 2017 
 
9. Coroborarea/validarea conținuturilor disciplinei cu așteptărilereprezentanțilorcomunității 
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din 
alte centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi 
problematica actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 
 
 
10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 
Evaluare 
finală 

Se evaluează raspunsurile Examen scris 60% 

10.5 
Seminar/ 
laborator 

Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme de 
casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la 
seminar, teste pe platforma 
Danubius online sau sustinute in 
cadrul seminarului, participarea 
la dezbateri,  gradul de însuşire a 
limbajului de specialitate. 
 

Evaluare continuă: 40% 
- 1 temă de evaluare pe parcursul 
semestrului, prezentata oral la 
seminar * 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 
cunostintelor sustinut oral in 
cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice  

10% 

*Temă pentru seminar- Alegeți un bilet în care este menționat un tip de temperament și ilustrați 
cracteristicile acestuia sub forma unui joc de rol în fața clasei.Ceilalți colegi au responsabilitatea de a 
stabili  tipul de temperament extras de dumneavoastră. 
**Test pentru evaluarea cunostintelor 
1. Explicați de ce temperamnetul are o fundamentare ereditară puternică și prin ce se manifestă el 
în comportament. 
2. Două asemănări și două deosebiri pentru cuplul terminologic deprindere-creativitate 
Evaluați critic rolul afectivității în învățarea școlară. 



3. Care este raportul voluntar-involuntar în activitatea umană? 
4. Analizați importanța problemei determinismului și a libertății pentru voință. 
10.6 Standard minim de performanță 
• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
• activitate la seminar de 50 %. 
 
Data completării: Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar: 
25/09/2019                 Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara Conf.univ. dr. Mocanu Lăcrămioara 
  

 
 
Data avizării în department:  Semnătura directorului de department:   
 02/10/2019    Conf. univ.dr. Iftode Florin 

  



 
 

FIȘA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale 
1.3 Departamentul Comunicare și Științe Politice 
1.4 Domeniul de studii Psihologie si stiintele educatiei 
1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 
1.7 Forma de învăţământ IF 
1.8 Anul universitar 2019-2020 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA EDUCATIEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Filip Stanciu 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

Conf.univ.dr. Filip Stanciu 

2.4 Anul de  
studiu 

 
I 

2.5 Semestrul  
II 

2.6 Tipul 
de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei2 
Obligatorie 

2.8. Codul 
disciplinei  
PSI 1209 

Credite 6 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 3.2 din care: curs  2 3.3 seminar / laborator 2 
3.4 Total ore din planul de 
învățământ 

56 3.5 din care curs:  28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 20 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat 5 
Examinări 5 
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 9 
3.8 Total ore de studiu individual 94  
3.9 Total ore pe semestru 150  
3.10 Numărul de credite 6  
 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum - Nu este cazul 
4.2 de competențe - Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 

metodologiilor din domeniul psihologic. 
 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de 
desfășurare a 
cursului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 
internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din 
http://online.univ-
danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primii
Pasi3.pdf 

5.2 de 
desfășurare a 
seminarului / 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 
internet  
• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu 

                                                 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 



laboratorului studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor 
fi depunctate.   

 
6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face 
parte disciplina.) 

C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 
C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 
Cunoștințe 

- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru acumularea 
ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 
- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  
- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii; 
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 
profesiei. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea  studenţilor  cu  domeniul psihologiei  educaţiei, cu 

conceptele   de  bază privind  psihologia  învăţării  şi  a  educaţiei,  cu 
principalele  paradigme,  teorii  si  modele  de  aplicare  a  
problematicii psihologiei educaţiei în condiţiile dezvoltării 
personalităţii elevului. 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
1.  Cunoaşterea  şi  înţelegerea  diferitelor  concepte  de  bază privind 
învăţarea şcolară, teoria şi practica educaţiei;  
2.  Explicarea  şi  interpretarea  problematicii  matricei  dezvoltării 
psihice la specificul educaţiei şi al învăţământului;  
3.  Cunoaşterea  principalelor  paradigme,  tendinţe  şi  direcţii  în 
domeniul psihologiei educaţiei;  
4.  Formarea  capacităţii  de  a  argumenta  legăturile  logice  dintre 
procesele şi funcţiile psihice şi procesualitatea predării, învăţării, 
evaluării;  
5.  Fundamentarea psihologicăa metodelor de acţiune şi intervenţie 
asupra dezvoltării psihice şi a personalităţii eleviilor;  
6.  Înţelegerea  relaţiilor  dintre  actele  comportamentale  ale  
profesorilor  şi elevilor  şi multitudinea variabilelor educaţionale  
care intervin în cursul procesului interacţional din şcoală(relaţia  
profesor  elev;  studiul  grupului  şcolar,  integrarea  
socioprofesionalăa absolvenţiilor);  
7.  Însuşirea  unor  strategii  active  de  realizare  a  unui  feed-back 
operativ şi continuu  
B. Obiective procedurale 

1.  Formarea  capacităţilor  de  a  folosi  limbajul  psihologic  de  
specialitate, de definire a conceptelor / noţiunilor fundamentale  
ale psihologiei educaţiei;  



2.  Formarea capacităţii de identificare a unor situaţii concrete de 
acţiune  şi  intervenţie  psihologică asupra  dezvoltării  psihice  a 
şcolariilor;  
3.  Dezvoltarea  capacităţilor  /  abilităţilor  de  a  aplica  legile  
activităţii  psihice  şi  psiho-sociale  în  rezolvarea  unor  situaţii  
educaţionale variate;  
4.  Utilizarea  unor  metode  de  autoevaluare  a  propriei  activităţi  
de învăţare;  
5.  Dezvoltarea  competenţelor  de  a  formula  soluţii,  ipoteze,  
concluzii  pentru  diferite  situaţii  educaţionale  şi  soluţionarea  
unor controverse pedagogice din domeniul învăţării şi educaţiei;  
6.  Formarea  competenţelor  comunicative,  de  relaţionare,  de  
cooperare şi colaborare;  
C. Obiective atitudinale 
1.  Respectarea  normelor  de  deontologie  profesională (a  codului 
deontologic  al  profesorului),  fundamentate  pe  opţiuni  valorice 
explicite, specifice unui viitor profesor  
2.  Cooperarea  în  echipe  de  lucru  pentru  rezolvarea  diferitelor 
sarcini de învăţare;  
3.  Utilizarea  unor  metode  specifice  de  elaborare  a  unui  plan  de 
dezvoltare personală şi profesională 
4.  Dezvoltarea unui comportament empatic şi a orientării helping 

 
8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
I LOCUL  ŞI  ROLUL  PSIHOLOGIEI  EDUCAŢIEI  ÎN  
SISTEMUL ŞTIINŢELOR PSIHOPEDAGOGICE  
1.1.Psihic, psihologie  şi  psihologie educaţională 
1.2.Psihologia-ştiinţă a  fenomenelor psihice  
1.2.1.Definire şi scurt istoric  
1.2.2.Epistemologie psihologică 
1.2.3.Ramurile psihologiei.  
1.3.Psihologia  educaţională-ramură a  
psihologiei şi disciplinăde învăţământ în  
formarea profesorilor.  
1.3.1.Obiectul  psihologiei educaţionale  
a)  Definirea  domeniului  şi  
scurt istoric  
b)  Activitatea  şcolară  şi educaţia  
c)  Conţinutul  psihologiei educaţionale  
1.3.2.Metodele psihologiei educaţiei 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

 II ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII PSIHICE 
UMANE  
  1. Dezvoltarea psihicăîn ontogeneză; concepte, teorii  
  2. Factorii dezvoltării psihice  
  3. Caracteristicile  generale  -  longitudinale  ale  
dezvoltării psihice umane  
 4. Caracteristicile stadiale - de vârstă ale dezvoltării  
psihice umane. Preadolescenţa şi adolescenţa. 
 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 



III. ÎNVĂŢAREA UMANĂ ŞI ŞCOLARĂ 
1. Conceptul de învăţare. Teorii ale învăţării  
2. Caracteristicile învăţării umane  
3. Tipuri şi forme de învăţare  
4. Mecanismele psihologice ale procesului învăţării  
5. Învăţarea  şcolară –  domeniu  de  cercetare  şi 

aplicaţie al psihologiei educaţiei  
6. Teorii ale învăţării şi modele de instruire 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

IV PROCESELE PSIHICE SENZORIALE IMPLICATE ÎN 
ÎNVĂŢARE  
1.Senzaţiile, percepţia şi reprezentările  
2. Experienţa sensibilă şi intuiţia în îvăţarea  şcolară 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2ore 

V GÂNDIREA, CA PROCES PSIHIC CU ROL CENTRAL 
ÎN ÎNVĂŢARE  
1. Intelectul şi cunoaşterea raţională 
2. Stadiile  dezvoltării  intelectuale  şi  nivelurile  
inteligenţei  
3. Formarea  noţiunilor,  experienţa  simbolică  şi  
comunicarea didactică 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

VI MEMORAREA EFICIENTĂ ŞI IMAGINAŢIA 
CREATIVĂ ÎN  ÎNVĂŢARE  

1. Educarea formelor memoriei  
2. Combinatorica imaginativă 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

VII PROCESELE PSIHICE DE ACTIVARE ŞI REGLARE A 
ÎNVĂŢĂRII  

1. Motivaţia, afectivitatea, limbajul, atenţia  şi voinţa; 
rolul lor în învăţare  

2. Motivaţia  învăţării  şcolare  şi  inteligenţa  
Emoţională în educaţie  

3. Bazele neuropsihologice ale dezvoltarii si educarii 
limbajului  

4. Rolul atenţiei şi voinţei în învăţare  

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

VIII PERSONALITATEA ŞI AUTOREALIZAREA EI  
1.Conceptul de personalitate în actul educativ  
2.Temperamentul  –  cunoaşterea  şi  valorificare  
particularităţilor  manifestărilor  temperamentale  în  
relaţiile interpersonale  
3.Aptitudinile  generale  şi  specifice.  Aptitudinea  
pedagogică 
4.Creativitatea ca factor de diferenţiere în învăţarea  
şcolară. Probleme privind dezvoltarea creativităşii  
profesorilor şi elevilor  
5.Caracterul – cunoaşterea profilului psihomoral al  
elevilor 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

IX CUNOAŞTEREA ŞI CARACTERIZAREA 
PSIHOLOGICĂA  PERSONALITĂŢII ELEVULUI  
1.Necesitatea cunoaşterii personalităţii elevilor  
2.Metode de  cunoaştere  psihologică a  personalităţii  
elevilor  
3.Fişa de caracterizare psihopedagogicăa elevului 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

X. PSIHOLOGIA SOCIALĂA MEDIULUI EDUCATIV 
ŞCOLAR  
1.Psihologia sociala si educaţională.  
2.Şcoala  -  unitate  instituţională psiho-socio-organizaţională 
3.Clasa de elevi - grup mic psihosocial  
4.Dinamica relaţiei profesor-elev 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 



XI PROBLEME PSIHOPEDAGOGICE ALE CONSILIERII 
ŞI ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE  
1.Delimitări conceptuale  
2.Caracteristicile  consilierii  şi  orientării  şcolare  şi  
profesionale  
3.Conţinutul şi condiţiile de realizare a consilierii şi  
orientării şcolare şi profesionale 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

XII  PARTICULARITĂŢILE PSIHOPEDAGOGICE ALE 
EDUCĂRII  
ELEVILOR CU CERINŢE SPECIALE DE EDUCAŢIE  
Elevi cu dizabilităţi de învăţare  
Elevi cu aptitudini înalte 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

XIII IGIENA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE  
Delimitări conceptuale  
Oboseala din perspectivăpedagogică 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 

XIV PROBLEMATICA SUCCESULUI / INSUCCESULUI 
ŞCOLAR  
Succesul/insuccesul  şcolar,  o  realitate  
psihopedagogicăcomplexă 
Factorii succesului/insuccesului şcolar 

prelegerea, analiza unor texte 
din bibliografie, dezbaterea, 
studiul de caz, analiza, 
materiale video-audio 

2 ore 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
1. Scurt istoric al dezvoltării psihologiei  
educaţiei ca ramurăa psihologiei si disciplină 
de învăţământ în formarea profesorilor.  
De  la  pedagogia  psihologică la  psihologia  
educaţiei 

analiza unor texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

2. Particularităţile dezvoltării psihice umane.  
Raportul  dintre  învăţare  si  dezvoltarea  
psihică 

analiza unor texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

3.  De  la  regândirea  învăţării  şcolare  la  
reconfigurarea modelelor de instruirii 

analiza unor texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

4.  Implicaţiile  proceselor  primare  de  
cunoaştere în învăţare 

analiza unor texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

5. Intelectul şi cunoaşterea raţională 
Stadiile dezvoltării intelectuale şi nivelurile  
inteligenţei .Formarea noţiunilor, experienţa 
simbolică şi comunicarea didactică 

analiza unor texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

6. Dezvoltarea creativităţii profesorilor şi  
elevilor 

analiza unor texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

7.  Baza motivaţional afectivăa  
învăţării şi mecanismele reglatorii  
ale educaţiei; dezvoltarea si  
educarea limbajului   

analiza unor texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

8. Structura şi dinamica personalităţii  
profesorului şi elevului  
 

analiza unor texte din bibliografie, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2ore 

9. Problematica formării deprinderilor explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

10. Metode şi tehnici de cunoaştere a  
particularităţilor de vârstă şi individuale ale  
copilului şi adolescentului 

explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

11. Dezvoltarea şi maturizarea psihologică şi  
socială a personalităţii  
 

explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

12. Elevi care necesităatenţie specialăîn  
şcoală 

explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

13. Reuşita şcolară şi insuccesul şcolar explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

14. Profesorul – de la competenţăprofesională 
la model de perfecţiune umană 

explicaţia, conversaţia euristică, 
dezbaterea, brainstorming, studiul de 
caz, analiza, materiale video-audio 

2 ore 

BIBLIOGRAFIE 

 Opre, A. (2012) Inconştientul Cognitiv.Modele teoretice, suport experimental și aplicații, Ed.Polirom, Iași 
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American Journal of Psychiatry 
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 Crăciunescu, R., (2004), Psihologie pentru pregătirea profesorilor, Ed. Universitaria, Craiova  
 Cristea, G.C., (2002), Psihologia educaţiei, Ed. Coresi, Bucureşti  
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 Zlate, M., Introducere în psihologie, Ediția a 3-a, Iași, Editura Polirom, 2015 
 Zlate, M., Fundamentele psihologiei, Ediția a 4-a, Iași, Editura Polirom, 2009 
Popa, Nicoleta Laura – coord ş.a. – Ghid pentru cercetarea educaţiei – Iaşi, Editura Polirom, 2009  
Stanciu, Filip,  Lidia, S., Dr. Constantin Angelescu sau despre un „om al școalei prin excelență”, București, 
Ars Docendi, 2015  
Negruț, Vasilica, Arsith, Mirela, Designing and Implementing Competency Based Curriculum, Editura 
Universității Danubius, L.A.P., 2013  
Crahay, Marcel – Psihologia educaţiei - Bucureşti, Editura Trei, 2009  
Gherguţ, Alois, ş.a. – Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale - Iaşi, Polirom, 2009  
GHERGUŢ, Alois . Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Iaşi : Editura Polirom, 2011 
Melrose, R., Elevii- problema: trauma și eșec școlar, București, Editura Trei, 2013 
Susanu, N., Consilierea în asistență socială, Brăila, Ed. Sf. Ierarh Nicolae, 2011 JOITA, E. - Metodologia 
educaţiei: schimbări de paradigme - Iaşi, Institutul European, 2010  
POPA, Nicoleta Laura (coord.). Ghid pentru cercetarea educaţiei. Iaşi : Editura Polirom, 2011 
ENĂCHESCU, Eugenia. Învăţarea continuă: aplicaţii la educaţie şi învăţare. Bucureşti:  Editura 
Universitară, 2011 
 http://pmc.pszch.nwu.edu/ 
 http://www.infotrac-college.com/wadsworth 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica 
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Examinare finală Se evaluează raspunsurile Examen scris 60% 

10.5 Seminar / 

laborator 

Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme 
de casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la 
seminar, teste pe platforma 
Danubius online sau sustinute 
in cadrul seminarului, 
participarea la dezbateri,  
gradul de însuşire a limbajului 

Evaluare continuă: 40% 

- 1 temă de evaluare pe 
parcursul semestrului, 
prezentata oral la seminar * 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 
cunostintelor sustinut oral in 
cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice  

10% 



de specialitate. 
 

*Temă pentru seminar – Realizati un eseu cu tema, Structura şi dinamica personalităţii  
profesorului şi elevului 
**Test pentru evaluarea cunostintelor - Reuşita şcolară şi insuccesul şcolar 
10.6 Standard minim de performanță 

• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
• activitate la seminar de 50 %. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
26/09/2019     Conf.univ.dr. Filip Stanciu 

 

Conf.univ.dr. Filip Stanciu  

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
02/10 / 2019 Conf.univ.dr. Florinel Iftode 

  
 
 



FIȘĂ DISCIPLINĂ  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE SOCIALA II 

2.2 Titularul activităţilor de curs lector univ. dr. Iulian Negulescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar lector univ. dr. Iulian Negulescu 

2.4 Anul de studiu  

 

II 

 

2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 

evaluare 

Examen scris 

2.7 Regimul 

disciplinei
1
 

Obligatorie 

2.8. Codul 

disciplinei  

PSI 1210 

Credite 

5 

 

 

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 56 din care:   3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

Tutoriat  4 

Examinări 10 

Alte activităţi................................... 5 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

                                                           
1
 obligatorie, opţională, facultativă 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Danubius Galați 
1.2 Facultatea Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale 

1.3 Departamentul Comunicare și Științe Politice 

1.4 Domeniul de studii  Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Specializarea / Programul de studii Psihologie 

1.7 Forma de învăţământ IF 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1de 

curriculum  

- Nu este cazul 

4.2de 

competenţe 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 
psihologic 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de 

desfăşurare a 
cursului  

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din 

http://online.univ-

danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiPa

si3.pdf 

5.2. de 

desfășurare a 
seminarului/ 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet  

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cap 1 

Fenomele de grup în psihologia socială. 
Gîndirea de grup. Orientarea temporală 

 

 

 

 

 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 
2 ore 

laboratorului studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor 
fi depunctate.   

6. Competenţele specifice acumulate  

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 

C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 

C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 

Cunoștințe 

- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 

- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru acumularea 

ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 

- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  

- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii; 
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 

CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la 
dinamica contextului social. 

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

disciplinei  
 Examinarea determinărilor sociale asupra personalității. 

7.2 Obiectivele specifice   Cunoaşterea de către studenţi a conceptelor fundamentale şi a 
problematicii actuale ale psihologiei sociale, integrarea lor în fondul 

informaţional interdisciplinar. 
  Formarea unor abilităţi şi competenţe de a opera cu noţiunile şi 

conţinuturile însuşite, cunoaşterea şi însuşirea metodelor, tehnicilor 
şi procedeelor de cercetare ştiinţifică specifice domeniului 
psihologiei sociale. 

 Stimularea studentului în delimitarea unor teme de cercetare 

interdisciplinară prin care să identifice soluţii viabile în context 
social 



 

Capitolul II 

DINAMICA GRUPULUI ŞI IMPACTUL ASUPRA 
PARTICIPANŢILOR 
1. Grupurile sociale. Noi perspective în definirea şi 
caracterizarea grupurilor mici  

2. Dinamica grupului. Concept, norme, roluri 

3. Teorii explicative ale dinamicii de grup (F.H. Allport, K. 

Lewin, J.L. Moreno, S. Freud, L. Festinger) 

 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 2 ore 

Capitolul III 

LEADERSHIP ŞI PUTERE ÎN MICRO GRUPURILE 
SOCIALE 

1. Conducerea ca formă de interacţiune şi influenţă socială 

2. Noţiunea de lider 
3. Teorii referitoare la leadership 

 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

 

Capitolul IV 

TIPURI DE GRUPURI PSIHOSOCIALE 
1. Delimitări între psihogrup şi sociogrup 

2. Grupul de sensibilizare, grupul de întâlnire 

3. Grupul creativ de formare şi grupul Maraton  

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul V 

ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE MOTIVAŢIEI 
ACTIVITĂŢII UMANE ÎN GRUPURILE DE MUNCĂ 

1. Sensuri explicative ale motivaţiei 
2. Aspecte motivaţionale ale situaţiei de muncă  

3. Stimularea activităţii în grup şi formarea de echipe 

 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul VI 

GRUPURILE MARI ŞI COMPORTAMENTUL 
COLECTIV 

1. Tipuri de grupuri sociale mari 

2. Procese psihosociale ale comportamentului colectiv 

3. Teorii despre dinamica mulţimilor 
 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul VII 

PROCESE ALE CONDUITEI COLECTIVE ŞI 
PARTICULARITĂŢILE LOR PSIHOSOCIALE 

1. Opinia publică 

2. Comportamentul consumatorului 

3. Zvonurile şi rezistenţa la zvonuri 
 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul VIII 

GRUPURILE MARI ŞI COMPORTAMENTUL 
COLECTIV 
1. Tipuri de grupuri sociale mari 

2. Procese psihosociale ale comportamentului colectiv 

3. Teorii despre dinamica mulţimilor 
 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul IX 

Procese si relatii de comunicare 1 

9.1. Conceptul de comunicare 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

2 ore 



9.2 Modele ale comunicarii interumane 

9.3 Forme ale comunicarii interumane 

9.4 Comunicarea ca relatie interpersonala si comunicarea 

de masa 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

Capitolul X 

Procese si relatii de comunicare 2 
10.1. Moduri de structurare a comunicarilor in grup 

10.2. Interactiunea retea-structura de comunicare 

10.3. Continutul si efectele comunicarii 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul XI 

Conformism, conflicte si negociere in grup 
11.1. Efecte ale coeziunii si conformismului de grup 

11.2. Tehnici de solutionare a conflictelor 

11.3. Stilul personal de solutionare 

11.4. Etapele procesului de negociere 

 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul XII 

Performanta grupului 
12.1. Caracteristicile echipei de inalta performanta 

12.2. Imbunatatirea performantei grupului prin intermediul 

trainining-ului 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul XIII 

Animarea grupurilor 

13.1. Definire si caracterizare 

13.2. Functiile animarii 

13.3. Conditii pentru animarea eficienta a grupurilor 

13.4. Animatorul de grup. Formarea animatorilor de grup. 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Capitolul XIV 

Tipuri de grupuri si dinamica acestora 
14.1. Grupul de intalnire 

14.2 Grupul de discutie 

14.3. Grupul de formare 

14.4. Grupul de evolutie 

14.5. Grupul optimal 

Prelegerea, analiza unor 

texte din bibliografie, 

dezbaterea, studiul de 

caz, analiza, materiale 

video-audio 

2 ore 

Bibliografie 

 Negulescu Iulian, Note de curs, 2016 

 Adrian Miroiu (ed.), Etica aplicata, Alternative, Bucuresti, 1995 

 Peter Singer, One World. The ethics of globalization, Yale University Press, 2002 

 Nigel Dower, World Ethics, Edinburgh University Press, 1998 

 A. Follesdal, Th.Pogge, Real World Justice, Springer, 2005 

 Peter Singer, Tratat de etica, Polirom, Iaşi, 2006 

 Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations, Cambridge University Press, 2002 

 Edward Page, Climate change, justice and future generations, Edward Elgar Publishing, Inc., 2006 

 R. Bellamy, A. Mason, Political concepts, Manchester University Press, 2003  

 Diana Francis, Rethinking War and Peace, Pluto Press, 2004 

 Mariana Caluschi, Probleme de psihologie socială, Ed. Cantes, Iași, 2001 

 Alex Mucchielli, Arta de a comunica, Ed. Polirom, Iași, 2005 

 Dumitru Cristea, Tratat de psihologie socială, Ed. Trei, Bucuresti, 2015 

 Alex Mucchielli, Arta de a influența, Ed. Polirom, Iași, 2002 

    Frunză, Ana- Către o nouă expertiză etică-deconstruind valorile etice, Iaşi, Ed. Lumen, 2016 

 Cristea, D., Tratat de psihologie socială, București, Editura Trei, 2015 

 Dafinoiu, I., Boncu, Ș., Psihologie socială clinică, Iași, Editura Polirom, 2014 

 Rimé, Bernard – Comunicarea socială a emoţiilor - Bucureşti, Editura Trei, 2008  

 Mueller, M.- Psihologie socială, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2008 

Adler, Alfred, Practica și teoria psihologiei individuale-pentru medici, psihologi și profesori, 2011, Editura 



Trei. 

Golu, Pantelimon, Golu Florinda, Dimensiuni Aplicative ale Psihologiei Sociale, 2012, Editura Universitară. 
Lucian Cochinescu – Probleme actuale ale psihologiei sociale, Pitești, Ed. Paralela 45, 2008 

Simion-Raluca – Stres și anxietate, București, Ed. S.P.E.R., 2018 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Influența dinamicii grupului asupra participanților Aplicaţie. Studiu de caz. 

Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, 

brainstorming, analiza, 

materiale video-audio 

4 ore 

Formele leadershipului Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, 

brainstorming, analiza, 

materiale video-audio 

4 ore 

Abordări ale dinamicii mulțimilor Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, 

brainstorming, analiza, 

materiale video-audio 

4 ore 

Conduita consumatorului Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, 

brainstorming, analiza, 

materiale video-audio 

4 ore 

Aplicații ale formelor de comunicare Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, 

brainstorming, analiza, 

materiale video-audio 

4 ore 

Modalități de soluționare a conflictelor Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, 

brainstorming, analiza, 

materiale video-audio 

4 ore 

Modificarea dinamicii grupurilor Aplicaţie. Studiu de caz. 
Analiza unor texte din 

bibliografie, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
dezbaterea, 

brainstorming, analiza, 

materiale video-audio 

4 ore 



 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Evaluare 

finală 

Se evaluează raspunsurile Examen scris 

 
60% 

10.5 

Seminar/laborator 
 

 

 

 

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei, 
cunoaşterea informaţiei predate la 
curs, elaborarea unor referate, teme 

de casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la seminar, 

teste pe platforma Danubius online 

sau sustinute in cadrul seminarului, 

participarea la dezbateri,  gradul de 

însuşire a limbajului de specialitate. 

 

Evaluare continuă: 40% 

- 1 temă de evaluare pe 
parcursul semestrului, 

prezentata oral la seminar 

* 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 

cunostintelor sustinut oral 

in cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, 

susținere proiecte și 
lucrări practice  

10% 

*Temă pentru seminar – Realizati un eseu avand ca obiectiv, Formele leadershipului 

**Test pentru evaluarea cunostintelor -  Aplicati testul cu tema, Aplicații ale formelor de comunicare. 

10.6 Standard minim de performanţă 

• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
• activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării                                                                  Semnătura titularului de curs 

                                                                                       Lector univ.dr. Iulian Negulescu 

26/09/2019  

 

                                                                                     Semnatura titularului de seminar 

                                                                                       Lector univ.dr. Iulian Negulescu 

Bibliografie 
Dumitru Cristea, Tratat de psihologie socială, Ed. Trei, Bucuresti, 2015 

Adrian Neculau, Dinamica grupurilor. Texte de bază,  Ed. Polirom, Iași, 2001 

Alex Mucchielli, Arta de a comunica, Ed. Polirom, Iași, 2005 

Frunză, Ana- Către o nouă expertiză etică-deconstruind valorile etice, Iaşi, Ed. Lumen, 2016 

Cristea, D., Tratat de psihologie socială, București, Editura Trei, 2015 

Dafinoiu, I., Boncu, Ș., Psihologie socială clinică, Iași, Editura Polirom, 2014 

Rimé, Bernard – Comunicarea socială a emoţiilor - Bucureşti, Editura Trei, 2008  
Mueller, M.- Psihologie socială, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2008 

Adler, Alfred, Practica și teoria psihologiei individuale-pentru medici, psihologi și profesori, 2011, 
Editura Trei. 

Golu, Pantelimon, Golu Florinda, Dimensiuni Aplicative ale Psihologiei Sociale, 2012, Editura 

Universitară. 
Lucian Cochinescu – Probleme actuale ale psihologiei sociale, Pitești, Ed. Paralela 45, 2008 

Simion-Raluca – Stres și anxietate, București, Ed. S.P.E.R., 2018 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica 
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 



 

 

Data avizării în departament                               Semnătura directorului de departament 
                                                                                                Conf.univ.dr. Florin Iftode 

      02/10/2019 

  



 

  
  
 FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Danubius” din Galaţi 
1.2. Facultatea Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale 

1.3. Departamentul Comunicare și realații Internaționale  

1.4. Domeniul de studii Psihologie 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/ Calificarea PSIHOLOGIE 

1.7 Forma de învăţământ IF 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

  
2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA VÂRSTELOR  II 
2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ.dr. Neaga SUSANU 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect.univ.dr. Neaga SUSANU 

2.4 Anul 

de studiu  

 

I 

 

2.5 

Semestrul  

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

Examen scris 

2.7 Regimul 

disciplinei
1
 

Obligatorie 

2.8. Codul 

disciplinei  

PSI 1211 

Cre

dite 

5 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Nr. de ore pe săptămână 4 Din care. curs 2 Din care . seminar/ laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  

56 Din care 3.5. curs 28 Din care  seminar/ laborator 28 

3.7.Distribuţia fondului de timp                         Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 

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

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii, 15 

Tutoriat  5 

Examinări  4 

Alte activităţi: Comunicare cu studenţii 10 

3.8. Total ore studiu individual 69 

3.9. Total ore pe semestru 125 

3.10. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Nu este cazul 

4.2. de competenţe - Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 
metodologiilor din domeniul psihologic 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

online, internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati 

instructiunile din http://online.univ-

danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primii

Pasi/primiiPasi3.pdf 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ 

laboratorului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

online, internet  

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun 
acord cu studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de 
seminar, lucrările vor fi depunctate.   

                                                 
1
 obligatorie, opţională, facultativă 



 
 

6. Competenţele specifice acumulate  (Vizează competențele asigurate de programul de studiu 

din care face parte disciplina.) 
C

om
pe

te
nţ

e 
pr

of
es

io
na

le
 

 
C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 

C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 

C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 

Cunoștințe 
- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru 

acumularea ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 

- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 

Atitudini  
- orientarea către dezvoltare  profesionala;  

- interes manifestat faţa de procesul de studii; 
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 

C
om

pe
te

nţ
e 

T
ra

ns
ve

rs
al

e 
   

CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în 

exercitarea profesiei. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 

CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor 
profesionale la dinamica contextului social. 

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

  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Obiectivul general al disciplinei este familiarizarea și exersarea cu o 
serie de cunoștințe  și abilități  necesare în profesia de psiholog, 
precum și deprinderea anunitor tehnici de lucru  specifice psihologiei 
vârstelor. Se v-a urmări pentru fiecare etapă de vârstă , evoluția pe 
diverse paliere ale vieții psihice  începînd din adolescență: senzorial, 
cognitiv, afectiv  al activității și personalității  observând unele 
psincipii educative specifice vârstei.  Pe parcursul cursului și a 
seminarului  vor  fi prezentate  exemple și aplicații care să 
faciliteze insușirea de informații  pentru dezvoltarea unor abilități  
de relaționare cu persoanele  pe diferite paliere de vârstă.  

 
7.2 Obiective specifice 
 

 Să se familiarizeze cu cu instumentele  și tehnicile  specifice; 

 Să cunoască o serie de teorii și concepte specifice; 
 Să alcătuiască profilul bio-psiho-social al vârstelor  eferente 

ontogenezei  de la 10/12 ani până la sfârșitul vieții;  

 să  prezinte  principalele probleme educative  și evenimente 
existențiale  majore la diferite etape de vârstă;  

 să își dezvolte abilitățile  de lucru în echipă și de prezentare  a 
conceptelor  caracteristice vârstelor pubertății, adolescenței,  adulte 
și ale senectuții.   

 
 
8.1.Conţinuturi Metode de predare    Nr. 

ore.  
Observaţii 

 MODULUL I  PUBERTATEA ȘI 
ADOLESCENȚA. CARACTERISTICI 
GENERALE ALE VARSTEI 

     



1.1. Specificul  dezvoltării cognitive  în perioada 
adolecenței  

1.2.. Dezvoltarea cogniției sociale și a moralității:  
egocentrismul gândirii sociale, credințele morale, 

asupra dreptății, dezvoltarea ideilor politice , 
orientarea credințelor religioase.  

1.3. Dezvoltarea personalității  și dezvoltarea psiho-

socială, comportamentul social,, cultura identității. 

Prelegerea, expunerea 

analiza unor texte din 

bibliografie, dezbaterea 

analiza, materiale video 

, studiul de caz, 

 

 

 

 

 

8 ore  

 

 

 

 

 

MODULUL II.  PERIOADELE TINEREȚII. 
 CARACTERISTICI GENERALE ALE 
VARSTEI 

Prelegerea, expunerea,  

dezbaterea, studiul de caz, 

analiza, materiale video 

analiza unor  texte din 

bibliografie 

 

  

  8 ore  

 

 

  

2.1. Prima tinerețe 

2.2. Structurarea la nivel intelectual/profesional 

2.3. Tinerețea propriu-zisă. Caracteristici generale.  

2.4. Problememe integrării sociale/profesionale  

2.5. Familia și creare/dezvoltarea familiei tânărului 

 MODULUL III.  PERIOADA VÂRSTEI 
ADULTE.  
CARACTERIZAREA GENERALĂ A VÂRSTEI 
 

 

Prelegerea, dezbaterea, studiul 

de caz, analiza, materiale 

video- audio, analiza unor  

texte din bibliografie 

 

 

 

 

   6 ore  

 

 

3.1. Caracteristici psihi-fiziologice  și relația cu 
dinamica identității 
3.2.Evoluția intelectuală a vârstei 
3.3. Perioada vârstei a treia  

3.4. Prezentarea generală a vârstei 
 

MODULUL IV.  
STADIILE  PERIOADELOR DE INVOLUȚIE.  

Prelegere, expunere, 

dezbatere,  

studiul de caz, analiza, 

materiale video- audio, 

analiza unor  texte din 

bibliografie 

 

  

   6 ore  

 

 

 

Problemele social-economice ale vârstei. 

Pensionarea. 

4.1. Senectutea 

4.2. Prezentarea generală a vârstei 
4.3. Problemele longevității. 
4.4. Regresia biologică. 
4.5.Probleme ale stagiului terminal 

4.6.. Moartea invitabilul examen  

 
BIBLIOGRAFIE 
 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
- Aniței , Mihai, (2010) Fundamentele psiholgiei , Ed. Universitară, București 
- Susanu Neaga (2016) Note de curs 

- Campbell, R., (1994), Adolescentul, copilul meu, Ed.Logos, Cluj-Napoca 

-   Creţu, T., (2016), Psihologia vârstelor, Editura Polirom, Bucureşti  

- Deheleanu, P. (2001), Depresia la vârsta a treia, Ed. Mirton, Timișoara 

- Fontaine, R, (2008), Psihologia îmbătrânirii, Ed. Polirom, Iași. 
- Muntean, A. (2009), Psihologia vârstelor, Ed. Eurobit, Timișoara 

- Paloș R.,  și al. (coord), (2000), Educația adulților, Ed. Polirom, Iași 
- Șchiopu, Ursula, (1997), Criza de originalitate la adolescenți, EDP București  

- Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016, 
- Mitrofan, I., Terapia unificării (abordare holistică a dezvoltării şi transformării umane), Bucureşti, 

Editura Sper, 2014 

- Mohîrță, Ionel, Secretul Tinereții Eterne. Echilibrul Vârstei Bioelectrice, Ed. Herald, București, 2014 



- Sion, G., Psihologia Vârstelor, Ediția a 6-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2014 

- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura 
Sper, 2014 

- Geldard, K., Consilierea copiilor: o introducere practică, Iași, Editura Polirom, 2013 

- Elias, Maurice J., Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, Ediţia a 3 a, Bucureşti, Editura Curtea 
Veche Pub., 2012, (2 ex.) 

- Susanu Neaga, Consiliere în asistența socială, Editura “ Sf.Ierarh Nicolae”, Braila, 2011 

- Golu, Florinda – Psihologia dezvoltării umane - Bucureşti, Universitară, 2010  

- Peseschkian, Nossrat – Psihoterapia vieţii cotidiene – Bucureşti, Editura Trei, 2009  

- Adams, Gerald R. ş.a. (coord.) – Psihologia adolescenţei : manualul Blackwell - Iaşi, Editura Polirom, 
2009 (2 ex.); 

- Cojocaru, Daniela - Copilăria şi construcţia parentalităţii : Asistenţa maternală în România - Iaşi, 
Editura Polirom, 2008 (2 ex.); 

- Munteanu A., (2009), Psihologia dezvoltării umane , Ed.Polirom. București 
- Neacșu, I.,(2010), Introducere în psihologia educației și a dezvoltării, Ed.Polirom, Iași 
- Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper, 2015 

- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura Sper, 
2014 

- Valleres, S., Trucuri psihologice pentru părinți: cum să ne educăm copiii?, Iași, Editura Polirom, 2012 

- Peeters, T., Autismul: teorie și intervenție educațională, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Miller, J. G., Cum să formezi caracterul copiilor: metoda responsabilității…, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Gherguț, A., Educația incluzivă și pedagogia diversității, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016,  

- Alexandra, M. – Adolescenți față în față cu terapeuți: 12 ședințe..., Buc., Ed. Sper, 2016 

- Man, G.M. – Psihologia vârstei a treia și a patra, Buc., Ed. Trei, 2017 

- Friedberg, R. D. – Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013 

 

Bibliografie de elaborare a cursului 

- Adams , Gerald R., (coord),(2009), Psihologia adolescenței: manualul Blackwell,  Ed. Polirom, Iași 
- Aniței , Mihai, (2010) Fundamentele psiholgiei , Ed. Universitară, București 
- Adams, G., Berzonski, K., (coord.), (2009), Psihologia adolescenței, Ed. Polirom  Iași 
- Birch, A.,  (2000) Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti,  

- Creţu, T., (2016), Psihologia vârstelor, Editura Polirom, Bucureşti.  

    -   Cucu Ciuhan G., Mitrofan,I.(coord),(2014), Copii și adolescenți :probleme,tulburari, evaluare... Edit. 

SPER. 

- Drimer, D., Săvulescu M.A., (1991), Speranță pentru vârsta a treia, Ed. Tehnică, București 
- Dobson, J. (1994), Pregătirea pentru adolescență, Ed. Logos, Cluj-Napoca 

- Dobson J. (1994), Armonia în familie, Ed.Noua Șperanță, Timișoara 

- Deheleanu, P. (2001), Depresia la vârsta a treia, Ed. Mirton, Timișoara 

- Fontaine, R, (2008), Psihologia îmbătrânirii, Ed. Polirom, Iași. 
- Feldman, R.D. Olds, S.W., Papalia, D.E., (2010), Dezvoltarea umană, Editura Trei. 

- Golu F.,  (2010)Psihologia dezvoltării umane, Editura Universitară, Bucureşti 
- Muntean, A., (2006), Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi. 
- Mitrofan I., Ciupercă C.,(1997),  Psihologia relațiilor dintre sexe : mutații și alternative , Ed. 

Alternative , București  

- Mitrofan, I., (coord.) (2003), Cursa cu obstacole a  dezvoltării  umane, Ed.Polirom. Iași 
- Newman, B. M., Newman P.R., (1995), Development through life. Pacific Grove  CA Brooks/Cole 

Publishing Companiy 

- Paloș R.,  și al. (coord), (2000), Educația adulților, Ed. Polirom, Iași 
- Secui , M., (2007), Identitatea de gen în adolescență,  Ed. Universității din Oradea.  

- Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016, 
- Mitrofan, I., Terapia unificării (abordare holistică a dezvoltării şi transformării umane), Bucureşti, 

Editura Sper, 2014 

- Mohîrță, Ionel, Secretul Tinereții Eterne. Echilibrul Vârstei Bioelectrice, Ed. Herald, București, 2014 

- Sion, G., Psihologia Vârstelor, Ediția a 6-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2014 

- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura 



Sper, 2014 

- Geldard, K., Consilierea copiilor: o introducere practică, Iași, Editura Polirom, 2013 

- Elias, Maurice J., Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, Ediţia a 3 a, Bucureşti, Editura Curtea 
Veche Pub., 2012, (2 ex.) 

- Susanu Neaga, Consiliere în asistența socială, Editura “ Sf.Ierarh Nicolae”, Braila, 2011 

- Golu, Florinda – Psihologia dezvoltării umane - Bucureşti, Universitară, 2010  

- Peseschkian, Nossrat – Psihoterapia vieţii cotidiene – Bucureşti, Editura Trei, 2009  

- Adams, Gerald R. ş.a. (coord.) – Psihologia adolescenţei : manualul Blackwell - Iaşi, Editura Polirom, 
2009 (2 ex.); 

- Cojocaru, Daniela - Copilăria şi construcţia parentalităţii : Asistenţa maternală în România - Iaşi, 
Editura Polirom, 2008 (2 ex.); 

- Munteanu A., (2009), Psihologia dezvoltării umane , Ed.Polirom. București 
- Neacșu, I.,(2010), Introducere în psihologia educației și a dezvoltării, Ed.Polirom, Iași 
- Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper, 2015 

- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura Sper, 
2014 

- Valleres, S., Trucuri psihologice pentru părinți: cum să ne educăm copiii?, Iași, Editura Polirom, 2012 

- Peeters, T., Autismul: teorie și intervenție educațională, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Miller, J. G., Cum să formezi caracterul copiilor: metoda responsabilității…, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Gherguț, A., Educația incluzivă și pedagogia diversității, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016,  

- Alexandra, M. – Adolescenți față în față cu terapeuți: 12 ședințe..., Buc., Ed. Sper, 2016 

- Man, G.M. – Psihologia vârstei a treia și a patra, Buc., Ed. Trei, 2017 

- Friedberg, R. D. – Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013 

 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Nr. Ore  Observaţii 
1. Prezentarea cerințeșor pentru seminar 
1. 1. Repere introductive pentru psihologia 

puberului, adolescentului, vârstelor adulte și ale 
senectuții . 

Studiu de caz. Analiza unor 

texte din bibliografie, 

explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

 

2 ore  

 

 

 

 

2. Pubertatea. Schimbări  și provocări  pe 
planul dezvoltării fizice, cognitive; 

2.1.Analiza specificului comportamental în grup 

și refelectarea personalității puberului în relațiile 
cu cei din jur(colegi, prof. parinți). 

Studiu de caz. Analiza unor 

texte din bibliografie, 

explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

 

2 ore  

 

 

 

 

3. Ce se schimbă și ce nu se schimbă cu vârsta.  

3.1 Analiza restructurării și tipurile de conduite 
la adolescenți 

Studiu de caz. Analiza unor 

texte din bibliografie, 

explicaţia, conversaţia  

2 ore   

4..Comportamente sociale și educaționale.  

4.1.Valoarea educației prin raportare la vârsta 
cronologică  

Explicația, conversația, 
dezbaterea, brainstorming 

2 ore  

 

 

 

5 . Adolescența.caracteristici fizice , sexuale , 
cognitive.  Comportamnte  sociale și 
educațioanle  

Aplicaţie Studiu de caz. 
Analiza explicaţia, conversaţia 
dezbaterea, brainstorming, ,  

2 ore   

6.Relația dintre evoluția biologică, cea psihică și 
cea socială 

6.1 Integrarea socio-profesională și restructurarea 
personalității la varsta tânără. 

Explicația, conversația  
Analiza, materiale video-audio 

 

2 ore  

 

 

 

7. Vârsta adultă. 
 Relațiile de familie. Elemente de stabilitate și 
de regres psihofizic 

Aplicaţie. Studiu de caz, 
explicația, dezbaterea  

 2 ore   

8. Vârsta adultă. Relațiile sociale. Cariera 

8.1. Parentalitatea. 

 

Explicația, conversația. Studiu 
de de caz 

 

2 ore  

 

 

 

9 Stabilitate și declin în perioada adultă. 
9.1. Învățarea permanentă și adaptarea adultului 

Aplicaţie. Studiu de caz, 
explicația, dezbaterea  

 

2 ore  

 

 



 

10. Atitudinile față de vârsta a treia. 
10.1. Schimbări senzoriale, intelectuale și 
raționale 

  

Aplicaţie Studiu de caz. 
Analiza explicaţia, conversaţia 
dezbaterea, brainstorming, ,  

2 ore   

11. Pensionarea și abordarea singurătății1 

11.1.Senectutea. 

Explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

2 ore  

 

 

 

12. . Elemente de identitae, stabilitate și de 
regres psihofizic la persoanele de varsat a treia  

Explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

2 ore   

13. Stagiu terminal.. 

13.1. Formele prin care se concretizează stagiul 
terminal 

Explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

2 ore  

 

 

 

14. Bolile cronice și pregatirea pentru moarte. Explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

2 ore  
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- Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016, 
- Mitrofan, I., Terapia unificării (abordare holistică a dezvoltării şi transformării umane), Bucureşti, 

Editura Sper, 2014 

- Mohîrță, Ionel, Secretul Tinereții Eterne. Echilibrul Vârstei Bioelectrice, Ed. Herald, București, 2014 

- Sion, G., Psihologia Vârstelor, Ediția a 6-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2014 

- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura 
Sper, 2014 

- Geldard, K., Consilierea copiilor: o introducere practică, Iași, Editura Polirom, 2013 

- Elias, Maurice J., Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, Ediţia a 3 a, Bucureşti, Editura Curtea 
Veche Pub., 2012, (2 ex.) 

- Susanu Neaga, Consiliere în asistența socială, Editura “ Sf.Ierarh Nicolae”, Braila, 2011 

- Golu, Florinda – Psihologia dezvoltării umane - Bucureşti, Universitară, 2010  

- Peseschkian, Nossrat – Psihoterapia vieţii cotidiene – Bucureşti, Editura Trei, 2009  

- Adams, Gerald R. ş.a. (coord.) – Psihologia adolescenţei : manualul Blackwell - Iaşi, Editura Polirom, 
2009 (2 ex.); 

- Cojocaru, Daniela - Copilăria şi construcţia parentalităţii : Asistenţa maternală în România - Iaşi, 
Editura Polirom, 2008 (2 ex.); 

- Munteanu A., (2009), Psihologia dezvoltării umane , Ed.Polirom. București 
- Neacșu, I.,(2010), Introducere în psihologia educației și a dezvoltării, Ed.Polirom, Iași 
- Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper, 2015 

- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura Sper, 
2014 



- Valleres, S., Trucuri psihologice pentru părinți: cum să ne educăm copiii?, Iași, Editura Polirom, 2012 

- Peeters, T., Autismul: teorie și intervenție educațională, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Miller, J. G., Cum să formezi caracterul copiilor: metoda responsabilității…, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Gherguț, A., Educația incluzivă și pedagogia diversității, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Iași, Editura Polirom, 2016 

- Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016,  

- Alexandra, M. – Adolescenți față în față cu terapeuți: 12 ședințe..., Buc., Ed. Sper, 2016 

- Man, G.M. – Psihologia vârstei a treia și a patra, Buc., Ed. Trei, 2017 

- Friedberg, R. D. – Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013 

 

  
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din 
alte centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi 
problematica actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 
 
10.Evaluare 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere  
din nota 
finală 

10.4. Evaluare finală Se evaluează raspunsurile Examen scris 60% 
 

10.5. Seminar/ laborator Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme de 

casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la 

seminar, teste pe platforma 

Danubius online sau sustinute in 

cadrul seminarului, participarea 

la dezbateri,  gradul de însuşire 
a limbajului de specialitate. 

Evaluare continuă: 40% 
- 1 temă de evaluare 

pe parcursul 

semestrului, 

prezentata oral la 

seminar * 

15% 

- 1 test pentru 

evaluarea 

cunostintelor sustinut 

oral in cadrul 

seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, 

susținere proiecte și 
lucrări practice  

10% 

*Temă pentru seminar, Consecintele dezorganizarii mediului familial asupra formarii personalitatii 

copilului / adolescentului 

**Test pentru evaluarea cunostintelor, Caracteristicile principalelor proces si functii psihice in stadiul 

batranetii  

10.6. Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
• activitate la seminar de 50 %. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
26/09/2019       Lect.univ. dr. Neaga Susanu 

 

Lect.univ.dr. Neaga Susanu 

 
 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

02/10 /2019                  Conf. univ.dr. Iftode Florin 
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FIȘA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  de Comunicare şi Relaţii  Internaţionale 
1.3 Departamentul de Comunicare şi Ştiinţe politice 
1.4 Domeniul de studii Psihologie 
1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 
1.7 Forma de învăţământ IF 
1.8 Anul universitar 2019-2020 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA MUNCII 

2.2 Titularul activităților de curs Conf.dr. Gatej Emil 
2.3 Titularul activităților de seminar Lect.dr. Constantin Vasile 
2.4 Anul de 
studiu  

 

I 2.5 
Semestrul  

II 2.6 Tipul de 
evaluare 
Examen scris 

2.7 Regimul 
disciplinei2 
Obligatorie 

2.8. Codul 
disciplinei 
PSI 1212 

Credite 6  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  curs 2 2 seminar / laborator 2 
3.4 Total ore din planul de 
învățământ 

56 din care:  curs 28 28 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 3 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 
Tutoriat 1 
Examinări 5 
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) - 
3.8 Total ore de studiu individual 69  
3.9 Total ore pe semestru 150  
3.10 Numărul de credite 5  
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum - Nu este cazul 
4.2 de 
competențe 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul psihologic. 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de 
desfășurare a 
cursului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 
internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din 
http://online.univ-
danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primii
Pasi3.pdf 

5.2 de 
desfășurare a 
seminarului / 
laboratorului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 
internet  
• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu 
studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor 
fi depunctate.   

                                                 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 



2 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face 
parte disciplina.) 

 

C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

  

C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 
C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei 
Cunoștințe 

- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru acumularea 
ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 
- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  

- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii; 
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 
 

C
o

m
pe

te
nț

e 
tr

a
n

sv
er

sa
le

 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 
profesiei. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la 
dinamica contextului social. 

 
 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Însusirea cunostintelor privind cele mai frecvent intalnite procese de 
resurse umane, precum si a cunostintelor privind relatiile dintre aceste 
procese. 

7.2 Obiectivele specifice Sa poata diferentia intre o abordare profesionista si o abordare 
diletanta in domeniul Psihologiei Muncii;   
Sa poata explica etapele activitatii de analiza muncii;  
 Sa poata explica etapele procesului de recrutare si selectie;   
Sa poata explica etapele procesului de formare profesionala; 

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
1.Psihologia muncii: aspecte introductive Prelegerea participativă, 

dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

2 ore 

2.Analiza psihologică a muncii: analiza muncii bazată pe 
competențe 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

2 ore 

3.Fundamente psihologice ale selecției resurselor umane Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

4 ore 

4.Psihologia învățării și dezvoltării profesionale a 
angajaților 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

2 ore 

5.Managementul performanțelor angajaților Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

4 ore 
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6.Atitudini la locul de muncă, motivația și satisfacția în 
muncă 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

2 ore 

7.Analiza și modificarea comportamentelor la locul de 
muncă 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

4 ore 

8.Inteligența emoțională și interpersonală  Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

2 ore 

9.Metode de investigare in psihologia muncii Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

2 ore 

10.Managementul stresului la locul de muncă Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

2 ore 

11.Diferențe individuale și munca în echipă  Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea. 

2 ore 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
Bogathy, Z. Manul de psihologia mucii și organizațională,Iași: Polirom, 2004 
Gatej Emil, Note de curs, 2016 
 
Bibliografie de elaborare a cursului 

1.  Armstrong, M., (12th ed.), Armstrong’s handbook of HRM practice, Kogan Page. 2012. 
2. Adair, J., Allen, M., Time Management and Personal Development, Hawksmere, UK, 1999. 
3. Armstrong, T., Multiple intelligences in the classroom (3rd ed.), ed. ASCD, USA, 2009. 
4. Bisen, V., Industrial Psychology, New Age International Limited, New Delhi, 2010. 
5. Brewster, C., Mayrhofer, W., Handbook of research on comparative Human Resource Management, 

Edward Elgar Publishing Ltd, UK, 2012. 
6. Sandu, Antonio- Introducere în sociologie, Iaşi, Ed. Lumen, 2016 
7. Voicu, Victor - Sociologia opiniei publice – Galați, Editura Universitara Danubius, 2009 
8. Nedelcu, Elena – Sociologie: concepte, teorii, fundamente – Bucureşti: Editura Universitară, 2009 
9. Armstrong, M., (12th ed.), Armstrong’s handbook of HRM practice, Kogan Page. 2012 
10. Bisen, V., Industrial Psychology, New Age International Limited, New Delhi, 2010 
11. Armstrong, T., Multiple intelligences in the classroom (3rd ed.), ed. ASCD, USA, 2009. 
12. Brewster, C., Mayrhofer, W., Handbook of research on comparative Human Resource Management, 

Edward Elgar Publishing Ltd, UK, 2012. 
13. Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A., The Psychology of Personnel Selection, Cambridge University 

Press, UK, 2010. 
Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A., The Psychology of Personnel Selection, Cambridge University Press, 
UK, 2010. 
Martin, Malcolm ş.a. - Practica de personal - Bucureşti, Editura Codecs, 2008  
CHRAIF, M. - Tratat de psihologia muncii, vol I, București, Editura Trei, 2013  
Manolea, A., Psihologia muncii: Note de curs, București, Ed. Top Form, 2016  
Alecu, R.F. – Mindfulness și optimizarea comportamentului profesional..., Buc., Ed. Sper, 2017 

8.2 Seminar / laborator Metode utilizate Observații 
Psihologia muncii: aspecte introductive Exerciţiul, discuţiile şi 

dezbaterea, 
modelarea.  

1 ore 

Analiza psihologică a muncii: analiza muncii bazată pe 
competențe 

Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea 

1 ore 

Fundamente psihologice ale selecției resurselor umane Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea.  

1 ore 

Psihologia învățării și dezvoltării profesionale a 
angajaților 
 

Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea 

1 ore 

Managementul performanțelor angajaților Exerciţiul, discuţiile şi 1 ore 
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dezbaterea, modelarea.  
Atitudini la locul de muncă, motivația și satisfacția în 
muncă 

Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea 

2 ore 

Analiza și modificarea comportamentelor la locul de 
muncă 

Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea.  

1 ore 

Inteligența emoțională și interpersonală  Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea 

2 ore 

Metode de investigare in psihologia muncii Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea,  modelarea.  

1 ore 

Managementul stresului la locul de muncă Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea 

1 ore 

Diferențe individuale și munca în echipă  Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea.  

2 ore 

Bibliografie 
Bogathy, Z. Manul de psihologia mucii și organizațională,Iași: Polirom, 2004 
Sandu, Antonio- Introducere în sociologie, Iaşi, Ed. Lumen, 2016 
Voicu, Victor - Sociologia opiniei publice – Galați, Editura Universitara Danubius, 2009 
Nedelcu, Elena – Sociologie: concepte, teorii, fundamente – Bucureşti: Editura Universitară, 2009 
Armstrong, M., (12th ed.), Armstrong’s handbook of HRM practice, Kogan Page. 2012 
Bisen, V., Industrial Psychology, New Age International Limited, New Delhi, 2010 
Armstrong, T., Multiple intelligences in the classroom (3rd ed.), ed. ASCD, USA, 2009. 
Brewster, C., Mayrhofer, W., Handbook of research on comparative Human Resource Management, Edward 
Elgar Publishing Ltd, UK, 2012. 
Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A., The Psychology of Personnel Selection, Cambridge University Press, 
UK, 2010. 
Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A., The Psychology of Personnel Selection, Cambridge University Press, 
UK, 2010. 
Martin, Malcolm ş.a. - Practica de personal - Bucureşti, Editura Codecs, 2008  
CHRAIF, M. - Tratat de psihologia muncii, vol I, București, Editura Trei, 2013  
Manolea, A., Psihologia muncii: Note de curs, București, Ed. Top Form, 2016  
Alecu, R.F. – Mindfulness și optimizarea comportamentului profesional..., Buc., Ed. Sper, 2017 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica 
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Evaluare finală Se evaluează raspunsurile Examen scris 60% 
10.5 Seminar / 

laborator 

Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme 
de casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la 
seminar, teste pe platforma 
Danubius online sau sustinute 
in cadrul seminarului, 
participarea la dezbateri,  
gradul de însuşire a limbajului 
de specialitate. 

Evaluare continuă: 40% 

- 1 temă de evaluare pe 
parcursul semestrului, 
prezentata oral la seminar * 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 
cunostintelor sustinut oral in 
cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice  

10% 

*Temă pentru seminar, Atitudini la locul de muncă, motivația și satisfacția în muncă 
**Test pentru evaluarea cunostintelor, Metode de investigare in psihologia muncii 
10.6 Standard minim de performanță 
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• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
• activitate la seminar de 50 %. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25/09/2019 Conf.dr. Gatej Emil Lect.dr. Constantin Vasile 

  

 

Data avizării în departament 

 

 

Semnătura directorului de departament 

02/10/2019                Conf.univ.dr. Florinel Iftode 
 
  



 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi 
1.2 Facultatea  Comunicare și Relații Internaționale 

1.3 Departamentul Comunicare și Științe Politice  
1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii  Psihologie  

1.7 Forma de învăţământ IF 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei EDUCAȚIE FIZICĂ 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Aurelian Gheorghiu 

2.4 Anul 

de studiu  

 

I 

 

2.5 

Semestrul  

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

V2 

2.7 Regimul 

disciplinei
2
 

Obligatoriu 

2.8. Codul 

disciplinei  

PSI 1213 

Credite 

2 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs  3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 
28 din care: 3.5 curs  3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

3.8 Total ore de studiu individual  22 

3.9 Total ore pe semestru  50 

3.10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 
4.1 de 

curriculum 

- Nu este cazul 

4.2 de 

competenţe 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul psihologic. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare 
a cursului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din 

http://online.univ-

danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/prim

iiPasi3.pdf 

5.2 de desfăşurare 
a seminarului / 

laboratorului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet  

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu 

studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările 
                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 



vor fi depunctate.   



6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face 

parte disciplina) 

 

C
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 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 

CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la 
dinamica contextului social. 

 

 

 

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

general al 

disciplinei 

 Perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice generale şi 
specifice 

7.2.Obiectivele 

specifice 
 Optimizarea nivelului individual de pregătire fizică, insistând pe 

aptitudinile motrice semnalate ca fiind deficitare. 

 Îmbogaţirea fondului de deprinderi motrice specifice unor ramuri de 

sport preferate şi aplicarea acestora cu randament superior în intreceri 
şi concursuri organizate 

 Îmbunătăţirea stării generale de sanătate, atingerea unor indicatori 
funcţionali normali. 

 Asigurarea unei dezvoltări fizice armonioase, prin acţionarea constantă 

asupra proporţionalităţii grupelor musculare, prevenirea instalării 
atitudinilor deficiente şi corectarea deficienţelor fizice semnalate la 

nivelul segmentelor şi coloanei vertebrale. 
 Formarea şi asimilarea terminologiei sportive minimale, referitoare la: 

noţiuni de regulament, metode de pregătire utilizate, parametrii, 
dozarea, igiena, fiziologia efortului fizic, planificarea şi efectele 

diferitelor exerciţii asupra organismului, noţiuni de tactică, etc 

 Includerea unui număr cît mai mare de studenţi în practicarea 

organizată a diferitelor ramuri de sport, mai ales în afara orarului 
universitar. 

 Instalarea efectelor cu caracter compensatoriu, în vederea limitării 
starilor de suprasolicitare psihică, induse de volumul de efort 

preponderent intelectual al specializării. 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

-   

BIBLIOGRAFIE 

 

8.2 Seminar / laborator Metode şi procedee didactice Observaţii 
1. Prezentarea unui conţinut teoretic minimal 
vizând activitateade educaţie fizică, realizarea 
instructajului pentru protecţia muncii, 
prezentarea obiectivelelor si a cerintelor 

disciplinei,susţinerea testărilor iniţiale.  
2 ore 

Expunere, descriere, instructaj 

 
- -Programarea 

sarcinilor şi a 
nivelului de 

solicitare se 

face in funcţie 
de valoarea 

investigaţiilor 
iniţiale. 

2. Repetarea principalelor procedee din fotbal -

băieţi şi volei -fete, cunoscute din ciclurile 

anterioare. Aşezarea în sisteme de joc din atac şi 
apărare. Jocuri bilaterale. Dezvoltarea vitezei de 
recţie la stimuli auditivi şi vizuali. Repetarea 

Demonstraţie, 
explicaţie, exersare 

practică sub forma de 

algoritmizare sau 

problematizare. 

Parametrii 

efortului şi 
ponderea 

conţinuturilor 
abordate 



startului din picioare şi a lansarii de la start, 
dezvoltarea vitezei de de deplasare prin 

accelerări pe distanţe variabile 20-60m. 

Educarea forţei dinamice la nivelul membrelor 
superioare, inferioare, abdomenului şitrunchiului 
prin metoda lucrului în circuit si prin lucrul 

peateliere.  

4 ore 

depind de 

reacţia 

subiecţilor la 
stimulii 

planificaţi, de 
ritmul 

individual de 

progres. 

3. Evaluarea cu notă prin probe specifice, a 
nivelului dedezvoltare a vitezei de deplasare şi a 
forţei musculare segmentare  

2ore 

 Conţinuturile 
din jocurile 

sportive vor fi 

reluate şi 
testate, 

4. Consolidarea principalelor elemente şi 
procedee tehnice specifice jocurilor sportive. 

Repetarea lor in condiţii de adversitate, în joc 
bilateral. Dezvoltarea elementelor capacităţii 
coordinative- ritm,precizie, echilibru static şi 
dinamic,orientare spaţio-temporală, combinarea 
mişcărilor, discriminare chinestezică, 
ambidextrie, agilitate. Educarea rezistenţei 
aerobe şi 
mixte prin metoda eforturilor uniforme şi  
variabile.  

2 ore 

Lucru în grup,demostraţie, 
problematizare. 

Se formează 
grupe de lucru 

în funcţie 
deaptitudini şi 
preferinţefaţă 
de anumite 

ramuri de 

5.sport. 

Bibliografie 

- Albu V. Teoria educaţiei fizice şi sportului. Constanţa: Exponto, 1999. 274 p. 
- Bompa T.O. Dezvoltarea calităţilor biomotrice (periodizarea). Bucureşti: Exponto, 2001. 282 p. 
- Raţă G., Raţă B.C. Aptitudinile în activitatea motrică. Bacău: EduSoft, 2006. 318 p. 
- Raţă G., Raţă Gh. Educaţia fizică şi metodica predării ei. Iaşi: PIM, 2008. 214 p. 
- Ploeşteanu C. – Activităţi de timp liber, Editura Fundaţiei „Dunărea de jos” Galaţi, 2006. 
- Ploeşteanu, C. Etica sportivă şi arta de a trăi, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de jos”, 

Galaţi, 2006. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica 
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 
 

10. Evaluare   

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4  

Evaluare finală 

   

10.5 Seminar /  Evaluare continuă 100% 



laborator Demonstraţie, explicaţie, 
exersare practică sub forma de 

algoritmizare sau 

problematizare. 

Lucru în grup,demostraţie, 
problematizare. 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

• cunoaşterea în proporţie de 0 % a informaţiei predate la curs; 
• activitate la seminar de 100 %. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 

26/09/2019 

 

 

 

Lect.univ.dr. Aurelian Gheorghiu 

 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 

 02/10/2019 

 

   Conf. univ.dr. Iftode Florin 
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FIȘA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi 
1.2 Facultatea  Comunicare și Relații Internaționale 
1.3 Departamentul Comunicare și Științe Politice  
1.4 Domeniul de studii Psihologie 
1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 
1.6 Programul de studii  Psihologie 
1.7 Forma de învăţământ IF 
1.8 Anul universitar 2019-2020 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN PSIHOLOGIE II 
2.2 Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu 
2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu 
2.4 Anul 
de studiu  
 

 
 

2.5 
Semestrul  

II 2.6 Tipul de 
evaluare 
Examen scris 

2.7 Regimul 
disciplinei2 
Obligatorie 

2.8. Codul 
disciplinei  
PSI 1214 

Credite 
3 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2  din care: curs 1 3.3 seminar / laborator 1 
3.4 Total ore din planul de 
învățământ 

28 3.5  din care: curs 14 3.6 seminar / laborator 14 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 
Tutoriat 3 
Examinări 2 
Alte activități 2 
3.8 Total ore de studiu individual 47  
3.9 Total ore pe semestru 75  
3.10 Numărul de credite 3  
 
 

4. Precondiții(acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum - Nu este cazul 
4.2 de 
competențe 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul psihologic. 

 
 

5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare 
a cursului 

• Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 
internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din 
http://online.univ-
danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primi
iPasi3.pdf 

5.2 de desfășurare • Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

                                                 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 



2 

a seminarului / 
laboratorului 

internet  
• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu 
studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările 
vor fi depunctate.   

 
6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face 
parte disciplina.) 

C
om

pe
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nț
e 

pr
of
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le

 

Cunoștințe 
- definirea principalelor concepte specifice disciplinei  şi a terminologiei de specialitate; 
- familiarizarea cu terminologia specifica psihologiei, crearea unei baze teoretice pentru acumularea 
ulterioară de cunoştinţe în domeniul psihologiei sau în alte domenii conexe; 
Abilități 
- abordarea psihologiei ca act uman fundamental; 
- generarea de situaţii specifice domeniului cu potenţial aplicativ; 
- utilizarea corectă a instrumentelor de analiza. 
Atitudini  
- orientarea către dezvoltare  profesionala;  
- interes manifestat faţa de procesul de studii;  
- preocupare  în ceea ce priveşte cercetarea sferei motivaţionale; 
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 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 
profesiei. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la 
dinamica contextului social. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei - acumularea unui bagaj de cunostinte solide privind utilizarea limbii 

engleze in context specific psihologiei si științelor socioumane 
 
 

7.2 Obiectivele specifice - posibilitatea folosirii cu maximum de eficienta a cunostintelor de 
limba engleza economica specifice aplicate domeniului psihologiei 
atat în codul scris cat şi in cel vorbit; 
- familiarizarea studentilor cu practica traducerilor de specialitate; 
-pregătirea studenţilor în abodareaunor texte de specialitate; 
- însuşirea unor termeni şi noţiuni specifice domeniului de pregătire 
şi specializare. 
 

 
8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Unitatea 1 -  2 ORE: 
On Human Personality. 
Knowledge and 
Development 
(The Sequence of Tenses; 
Direct and Indirect Speech; 
Foreign Plurals; The Future 
Perfect Tense – Continuous 
Aspect) 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in deplina concordanta cu 
elementele inovatoare ale strategiei 
didactice actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 2 -  2 ORE: 
The Didactic Personality  
(Subjunctive Equivalents; 
For – Phrases, The 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
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Accusative with Participle) 
 

informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 3 -  2 ORE: 
The Relationship between 
Education and Development 
(Nominative with The 
Participle; The Gerund; 
Gerund Constructions; The 
Subject Clause; The Object 
Clause) 
 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 4 -  2 ORE: 
The Psychology of 
Education 
(The Agreement of Subject 
and Predicate; Causative 
Verbs) 
 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 5 -  2 ORE: 
Learning and Development 
(The Attributive Clause; 
(The Auxiliary Verbs; The 
Prepositions) 
 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 6 -  2 ORE: 
Risks in Education 
(The Conjunction; The Word 
Order) 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Unitatea 7 -  2 ORE: 
Psuchology vs. Other 
Sciences 
(The Inversion; The 
Anticipatory it; Word 
Building Operations) 
 

Prelegere, explicaţie,  dialog 
interactiv cu studenţii – o 
abordare teoretica şi practico-
aplicativa a domeniului studiat 

Elaborata in concordanta cu elementele 
inovatoare ale strategiei didactice 
actuale: analiza, comparatia, 
exemplificarea, dialogul, transferul de 
informatie fiind efectuat in aceeasi 
masura si pe platforma Sakai, in scopul 
realizarii unui act didactic centrat pe 
student si pe rezultatele invatarii 

Bibliografie 
 

1. Dutescu, Dan; Mareş, Liliana (1988). Manual de conversaţie în limba engleză. Bucureşti: Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică; 

2. Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press. 
3. Hulban, Horia (1997). English for You. Răzeşu, Iaşi: Fundaţia Academică "Petre Andrei". 
4. Husinger, P. et al. (1995). Debate Handbook. A Guide to Competitive Speaking. Toastmaster 

International. Mission Viego. Ca.-USA; 
5. Marinescu, Liviu-Mihail (2009). Limba engleză : suport de curs : An I, S1 : DIDFR – Galaţi, Editura 

Universitară Danubius; 
6. Nicolescu, Adrian et. al. (2005) Dicţionar englez-român/român-englez frazeologic – Bucureşti, 
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Editura Teora;  
7. Penn, Mark J. (2007) Microtrends. The Small Forces behind Tomorrow’s Big Change –Twelve 

Pbsh, New York;  
8. Thompson, Geoff (1994). Reporting, Collins Cobuild Birmingham University International  

Database, HarperCollins Publishers;  
9. Harvard Business Review on the persuasive leader - Boston, Harvard B.R.P., 2008; 
10. Making decisions:  expert solution to everyday challenges - Boston, Harvard B.P., 2008; 
11. MARINESCU L “Importanța limbii engleze în definirea noilor valori ale societății contemporane”.,  

, Österreichisch-Rumänischer Akademischer Verein,2015, ISBN: 978-3-902938-07-7 
12. MARINESCU L .“20th CENTURY ENGLISH LITERATURE – A MONOGRAPH OF A NEAR 

PAST” , Editura Zigotto, Galati, 2010, ISBN 978-606-8085-67-8 
13. Marinescu, Liviu-Mihail (2009). Limba engleză : suport de curs : An I, S1 : DIDFR – Galaţi, Editura 

Universitară Danubius 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Seminar 1 -  2 ORE: 
On Human Personality. Knowledge and Development 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Translation and rephrase practice 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 2 -  2 ORE: 
The Didactic Personality  
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Translation and rephrase practice 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 3 -  2 ORE: 
The Relationship between Education and Development 
 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Translation and rephrase practice 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 4 -  2 ORE: 
The Psychology of Education 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Translation and rephrase practice 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
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 actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

invatarii  

Seminar 5 -  2 ORE: 
Learning and Development 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Translation and rephrase practice 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 6 -  2 ORE: 
Risks in Education 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Translation and rephrase practice 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii  

Seminar 7 -  2 ORE: 
Psuchology vs. Other Sciences 
Sentence match practice - context selection 
Lexical parallel - items match exercise 
Translation and rephrase practice 
 

Abordarea practica a aspectelor 
teoretice, lucrul individual cu 
studenții in rezolvarea de teste, 
analize, sinteze, solicitarea si 
tratarea de referate pe teme de 
actualitate, propuneri de teme.  
Fiecare student va comunica 
rezultatul temelor propuse, 
realizat in urma studiului 
individual, pe platforma Sakai 
in vederea evaluarii 
individuale. 

Activitatea de 
seminar este 
centrata pe 
student si  pe 
rezultatele 
invatarii 

Bibliografie 
1. Hulban, Horia (1997). English for You. Răzeşu, Iaşi: Fundaţia Academică "Petre Andrei". 
2. Husinger, P. et al. (1995). Debate Handbook. A Guide to Competitive Speaking. Toastmaster 

International. Mission Viego. Ca.-USA. 
3. Marinescu, Liviu-Mihail (2009). Limba engleză : suport de curs : An I, S1 : DIDFR – Galaţi, Editura 

Universitară Danubius;  
4. Nicolescu, Adrian et. al. (2005) Dicţionar englez-român/român-englez frazeologic – Bucureşti, 

Editura Teora 
5. Thompson, John B. (1995).  The Media and Modernity: A Social Thory of Media, Standford 

University Press, California. 
6. Harvard Business Review on the persuasive leader - Boston, Harvard B.R.P., 2008; 
7. Making decisions:  expert solution to everyday challenges - Boston, Harvard B.P., 2008; 
8. MARINESCU L “Importanța limbii engleze în definirea noilor valori ale societății contemporane”.,  
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, Österreichisch-Rumänischer Akademischer Verein,2015, ISBN: 978-3-902938-07-7 
9. MARINESCU L .“20th CENTURY ENGLISH LITERATURE – A MONOGRAPH OF A NEAR 

PAST” , Editura Zigotto, Galati, 2010, ISBN 978-606-8085-67-8 
10. Marinescu, Liviu-Mihail (2009). Limba engleză : suport de curs : An I, S1 : DIDFR – Galaţi, Editura 

Universitară Danubius 
 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din 
alte centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi 
problematica actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei. 

 
10. Evaluare 

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

din nota 

finală 
10.4 Evaluare finală Se evaluează raspunsurile Examen scris 60% 
10.5 Seminar / 

laborator 
Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs, 
elaborarea unor referate, teme 
de casă pe platforma Danubius 

online sau prezentate oral la 
seminar, teste pe platforma 
Danubius online sau sustinute 
in cadrul seminarului, 
participarea la dezbateri,  
gradul de însuşire a limbajului 
de specialitate. 

Evaluare continuă: 40% 
- 1 temă de evaluare pe 
parcursul semestrului, 
prezentata oral la seminar * 

15% 

- 1 test pentru evaluarea 
cunostintelor sustinut oral in 
cadrul seminarului** 

15% 

- Prezenta activa, susținere 
proiecte și lucrări practice  

10% 

*Temă pentru seminar, 
Build up an essay on a topic at your choice with including the following psychology- related ESP lexis  
(there is no limitation on the dimension of the essay): 
1. group - two or more individuals who interact and perceive themselves as a unit 
2. habituation - in learning, a decline in response to stimuli that have become familiar 
3. inferences - conclusions about people or situations derived by making assumptions based on observations 
4. language acquisition - the process by which individuals learn a language 
5. multicultural - belonging to, or displaying aspects of more than one culture 
6. norms - in intelligence testing, the scores taken from a large sample of a population against which an 
individual’s test scores are evaluated, in social psychology, a group’s standards for the behavior of its 
members 
7.observational learning - cognitive learning that can occur simply by watching another person’s behavior 
**Test pentru evaluarea cunostintelor,  
After graduating from this bachelor program -and probably followed by obtaining a Master's degree- would 
you consider becoming a psychologist? Would this career sound tempting for you? Regardless of whether 
your answer is positive or negative (...in case you decide to embark upon a different professional project), try 
to explain your choice in a short essay (about 5000 characters). 
10.6 Standard minim de performanță 

 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
 activitate la seminar de 50 %. 

 
 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 
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26/09/2019 Conf. univ. dr. Liviu-Mihail 

Marinescu 
Semnatura 

 
 

Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu 
 

Semnatura 

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament 
02/10/2019 Conf. univ.dr. Iftode Florin 

 
  
 


	FIŞA DISCIPLINEI
	FIŞA DISCIPLINEI

