FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
de Comunicare şi Relaţii Internaţionale
de Comunicare şi Ştiinţe politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020
PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ ŞI ANALIZA
DATELOR I
Conf. univ. dr. Emil Razvan Gatej
Conf. univ. dr. Emil Razvan Gatej
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
Credite
evaluare
disciplinei2
disciplinei
5
Examen scris
Obligatorie PSI 2101

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
din care: curs
28 seminar / laborator
învățământ
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
20
9
15
10
15
69
125
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  Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet.
a cursului
Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/pr
imiiPasi3.pdf
5.2. de desfășurare  Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet
a seminarului
 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
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina.)
C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
C.4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C.5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
C.6. 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;
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 Asimilarea cunoştinţelor de proiectare a unei cercetări ştiinţifice
experimentale/cvasi-experimentale, respectiv de analiză statistică
disciplinei
inferențială şi interpretare a datelor ştiinţifice. Formarea deprinderilor
necesare proiectării, realizării unei cercetări experimentale/cvasiexperimentale, respectiv de redactare a unui proiect de cercetare
ştiinţifică. Formarea deprinderilor necesare analizei statistice
inferențiale a datelor ştiinţifice, respectiv interpretării rezultatelor
analizei statistice.
7.2 Obiectivele specifice
 Recunoașterea elementelor esențiale a unor cercetări
 experimentale/cvasi-experimentale.
 Recunoașterea și definirea variabilelor relevante ale unei cercetări
(variabilă independentă/variabiă dependentă).
 Interpretarea
datelor
rezultate
din
cercetări
experimentale/cvasiexperimentale;
8. Conținuturi
8.1 Curs
1. Introducere în problematica cercetării în psihologie:
cunoştinţe ştiinţifice şi fapte (date) ştiinţifice Paradigme
de cercetare în psihologie.
2. Structura funcţională a unei cercetări ştiinţifice. Tipuri
de cercetare ştiinţifică utilizate în psihologie.
3. Problematica măsurării în psihologie. Scale de
măsurare. Variabile latente variabile manifeste.

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem e-

Observații
2 ore

2 ore

2 ore
2

learning
4. Studiu descriptiv observaţional. Observaţia ştiinţifică
vs. observaţie neştiinţifică.
5. Studiu descriptiv de tip survey. Eşantion şi populaţie.
Strategii de selecţie în studiile descriptive. Introducerea
conceptului de probabilitate. Eşantionare probabilistică.
6. Distribuţii de frecvenţe. Modalităţi de reprezentare
grafică. Statistică descriptivă univariată.
7. Transformarea z. Cote standard. Distribuţia Normală.
Distribuţia normală standardizată.
8. Studiu corelaţional. Corelaţie şi cauzalitate. Avantajele
şi limitele studiului corelaţional.
9. Statistică descriptivă bivariată. Modalităţi de
reprezentare grafică. Analiza de regresie. Analiza
validităţii modelului statistic
10. Distribuţii de medii şi frecvenţe. Problema estimării
unui parametru (medie, frecvenţă, corelaţie) a populaţiei
folosind un eşantion selectat aleator.
11-12. Aplicaţii ale raţionamentului de estimare la
parametrii statisticilor descriptive bivariate: corelaţie şi
analiză de regresie.
13. Analiza problemelor de etică în domeniul cercetării şi
intervenţiei psihologice.
14. Recapitularea cunoștinețelor
asimilate

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
prezentări video, sistem elearning

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Gatej Emil, Note de curs, 2016
Anitei, M., (2007) Psihologie Experimentala, Editura Polirom, Iasi
Chraif, M., (2013) Psihologe experimenala, Editura Universitara, Bucuresti.
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
Popa, Marian – Statistică pentru psihologie: Teorie şi aplicaţii SPSS – Iaşi, Editura Polirim, 2008
Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro Universitaria
,2016
Stan, A. – Eduard Gruber – întemeietorul psihologiei experimentale..., Iași, Instit, Eur., 2013
3

Maier, Roxana, Gâtej, Emil-Răzvan, Golu, Ioana, Repere metodologice în organizarea lucrărilor practice în
psihologie, 2016, București, Editura Gutenberg
Bibliografie de elaborare a cursului
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
Anitei, M., (2007) Psihologie Experimentala, Editura Polirom, Iasi
Chraif, M., (2013) Psihologe experimenala, Editura Universitara, Bucuresti.
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
Popa, Marian – Statistică pentru psihologie: Teorie şi aplicaţii SPSS – Iaşi, Editura Polirim, 2008
Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro Universitaria
,2016
Stan, A. – Eduard Gruber – întemeietorul psihologiei experimentale..., Iași, Instit, Eur., 2013
Maier, Roxana, Gâtej, Emil-Răzvan, Golu, Ioana, Repere metodologice în organizarea lucrărilor practice în
psihologie, 2016, București, Editura Gutenberg
8.2 Seminar / laborator
Metode utilizate
Observații
1. Ştiinţă şi pseudo-ştiinţă
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
2 ore
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
2. Aplicații ale piramidei lui Anderson la diferite tipuri
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
de cercetări în doeniul psihologiei.
brainstorming-ul,
2 ore
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
3. Analiza unor instrumente de evaluare psihologică.
explicaţia, conversaţia
Construcţia unui instrument de evaluare care să utilizeze
euristică, dezbaterea,
diferite scale de măsurare.
brainstorming-ul,
2 ore
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
4. Analiza unui exemplu de studiu observaţional.
explicaţia, conversaţia
Metode de elaborare şi verificare a fidelităţii unei grile
euristică, dezbaterea,
de observaţie – Agresivitatea sportivă.
brainstorming-ul,
2 ore
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
5. Aplicaţii ale raţionamentului probabilistic la
explicaţia, conversaţia
exemple cotidiene. Exerciţii de determinare a unui
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
eşantion aleator dintr-o populaţie dată.
2 ore
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
6. Elaborarea unei reprezentări grafice. Analiza unor
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
modalităţi de reprezentare grafică greşită. Aplicaţii ale
2 ore
brainstorming-ul,
statisticii descriptive univariate în cercetarea
problematizarea, studiul de caz,
descriptivă.
4

7 si 8. Analiza distribuţiei unei măsurători de Timp de
Reacţie Simplu şi Complex ca şi model al Distribuţiei
Normale (Aplicaţie SuperLab).

9. Exemple de studii corelaţionale din literatura
ştiinţifică. Exemple de probleme cotidiene în care este
indicată folosirea studiului corelaţional.

10. Modalităţi de analiză a asumpţiilor corelaţiei
lineare. Analiza reuşitei universitare: predictor nota
bacalaureat.

11. Exerciţii de estimare a parametrilor populaţiei
(medii, frecvenţe)

12. Exerciţii de estimare a parametrilor populaţiei
coeficientul de corelaţie/coeficientul de regresie.

13. Vizionarea şi analiza din punct de vedere etic al
experimentului Zimbardo.

14. Rezolvarea sarcinilor şi prezentarea grilei de
evaluare (recapitularea cunoştinţelor).

analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video, sistem e-learning

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie Psihologica si
analiza datelor. Editura Sincron, Cluj Napoca.
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
5

Popa, Marian – Statistică pentru psihologie: Teorie şi aplicaţii SPSS – Iaşi, Editura Polirim, 2008
Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro Universitaria
,2016
Stan, A. – Eduard Gruber – întemeietorul psihologiei experimentale..., Iași, Instit, Eur., 2013
Maier, Roxana, Gâtej, Emil-Răzvan, Golu, Ioana, Repere metodologice în organizarea lucrărilor practice în
psihologie, 2016, București, Editura Gutenberg
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
10.4
Evaluare finală
10.5 Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota
finală
60%

Frecvenţă, parcurgerea
Evaluare continuă:
40%
bibliografiei, cunoaşterea
- 1 temă de evaluare pe
15%
informaţiei predate la curs,
parcursul semestrului,
elaborarea unor referate, teme
prezentata oral la seminar *
de casă pe platforma Danubius - 1 test pentru evaluarea
15%
online sau prezentate oral la
cunostintelor sustinut oral in
seminar, teste pe platforma
cadrul seminarului**
Danubius online sau sustinute
- Prezenta activa, susținere
10%
in cadrul seminarului,
proiecte și lucrări practice
participarea la dezbateri,
gradul de însuşire a limbajului
de specialitate.
*Tema pentru seminar: Analiza unui exemplu de studiu observaţional. Metode de elaborare şi verificare a
fidelităţii unei grile de observaţie – Agresivitatea sportivă.
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Vizionarea şi analiza din punct de vedere etic al experimentului
Zimbardo.
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.

Data completării
26/09/2019

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf. univ. dr. Emil Razvan Gatej

Conf. univ. dr. Emil Razvan Gatej

Data avizării în departament
02/10/2019

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Florinel Iftode
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020
BAZELE TEORETICE ALE EVALUĂRII PSIHOLOGICE
Lect.univ.dr. Marian Panainte
Lect.univ.dr. Marian Panainte
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
Credite
evaluare
disciplinei2
disciplinei
5
Examen scris
Obligatorie PSI 2102

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
20
20
10
9
10
69
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
- Nu este cazul.
4.1 de
curriculum
- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din
4.2 de
domeniul psihologic.
competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet.
desfăşurare a
Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din http://online.univcursului
danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiPasi3.p
df
5.2 de
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet
desfăşurare a
•
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu
eminarului /
studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor fi
laboratorului
depunctate.
6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Competențe
transversale

Competențe profesionale

parte disciplina)
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
C.4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
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;
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)
Formarea competenţelor de operare cu concepte fundamentale în domeniul
7.1 Obiectivul
general
al psihologiei, de proiectare şi realizare a unui demers de cercetare în psihologie, de
evaluare critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie, de
disciplinei
evaluare psihologică a individului.
7.2.Obiectivele
 Explicarea conceptele fundamentale în domeniul psihodiagnosticului.
specifice
 Utilizarea cunoștințele acumulate în activitatea de construcție, aplicare și
interpretare a testelor psihologice.
 Interpretarea faptele şi fenomenele psihologice utilizând cunoştinţe de bază
din domeniu.
 Analiza principalelor calități psihometrice ale instrumentelor psihologice
8. Conţinuturi
8.1 Curs
I. Introducere în evaluarea psihologică
1. Istoria evoluției psihologiei diferențiale și
psihodiagnosticului
2. Aspecte etice în evaluarea psihologică
II. . Măsurarea în psihologie I
1. Metoda testelor
2. Caracteristici psihometrice. Fidelitatea
3. Caracteristici psihometrice. Validitatea
III. . Măsurarea în psihologie II
1. Standardizarea testelor
2. Etalonarea testelor
IV. Măsurarea în psihologie III
1. Observația
2. Interviul
BIBLIOGRAFIE

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

Observaţii
6 ore

10 ore

6 ore
6 ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Cosmovici, A., Crăciunescu, R., Cristescu, M., Neculau, A., Rudică, T., Teodorescu S.,(1972, 1985),
Metode pentru cunoaşterea personalităţii, E.D.P., Bucureşti;
- Marian Panainte, Note de curs, 2016
- Creţu, Romeo Zeno, Evaluarea personalităţii, Iaşi, Editura Polirom, 2005
- Golu, M., Fundamentele psihologiei, Vol. 1, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005;
- Golu, M., Fundamentele psihologiei, Vol. 2, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005
- Havârneanu, C. 2000, Cunoaşterea psihologică a persoanei, Polirom, Iaşi
- Mitrofan, N, Mitrofan, L, 2005, Testarea psihologică – inteligenţa şi aptitudinile, Editura Polirom, Iaşi
- McIntire, S., Miller, L., 2010, Fundamentele testării psihologice – O abordare practică, Editura Polirom,
Iași
- Stan, A., 2002, Testul psihologic – evoluţie, construcţie, aplicaţie, Iaşi, Polirom
- McIntire, S., Miller, L., 2010, Fundamentele testării psihologice – O abordare practică, Editura Polirom,
Iași
- Ciorbea, I. (2015). Evaluarea psihologică aplicată: repere teoretice și practice, București, Editura Trei
- Dincă, M., Metode de cercetare în psihologie, Ediția a 2-a, București, Editura Universit., 2016
- Rus, M. Mihail, G.B., Evaluarea psihologică în context judiciar şi relaţia…, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, 2016
- Sava, F. A., Psihologia validată științific: ghid practic de cercetare în…, Iași, Editura Polirom, 2013
- Rus, M. Mihail, G.B., Evaluarea psihologică în context judiciar şi relaţia…, Bucureşti, Editura Pro Universitaria,
2016
- Mitrofan, I., Consiliere şi terapie centrată pe trauma, Ediţia a 2 a, Bucureşti, Editura Sper, 2011
- Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper,
2015
- Marc, G., Abuzul la copii: diagnoză şi intervenţie terapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2015
- Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura
Sper, 2014
- Hayes, S. C., Noua terapie prin acceptare și angajament, Iași, Editura Polirom, 2013.
- Ivan, L., Competență emoțională și evaluare interpersonala, Buc., Ed. Tritonic, 2014
-

Bibliografie de elaborare a cursului
Ciorbea, I. (2015). Evaluarea psihologică aplicată: repere teoretice și practice, București, Editura Trei.
Cosmovici, A., Crăciunescu, R., Cristescu, M., Neculau, A., Rudică, T., Teodorescu S.,(1972, 1985),
Metode pentru cunoaşterea personalităţii, E.D.P., Bucureşti;
Creţu, Romeo Zeno, (2005). Evaluarea personalităţii, Iaşi, Editura Polirom, Dincă, M., Metode de
cercetare în psihologie, Ediția a 2-a, București, Editura Universit., 2016
Golu, M., Fundamentele psihologiei, Vol. 1, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005;
Golu, M., Fundamentele psihologiei, Vol. 2, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005
Havârneanu, C. 2000, Cunoaşterea psihologică a persoanei, Polirom, Iaşi
Mitrofan, N, Mitrofan, L, 2005, Testarea psihologică – inteligenţa şi aptitudinile, Editura Polirom, Iaşi
Sava, F. A., Psihologia validată științific: ghid practic de cercetare în…, Iași, Editura Polirom, 2013
Stan, A., 2002, Testul psihologic – evoluţie, construcţie, aplicaţie, Iaşi, Polirom
Zlate, Mielu – Fundamentele psihologiei – Bucureşti, Editura Universitară, 2006
McIntire, S., Miller, L., 2010, Fundamentele testării psihologice – O abordare practică, Editura Polirom,
Iași
Ciorbea, I. (2015). Evaluarea psihologică aplicată: repere teoretice și practice, București, Editura Trei
Dincă, M., Metode de cercetare în psihologie, Ediția a 2-a, București, Editura Universit., 2016
McIntire, S., Miller, L., 2010, Fundamentele testării psihologice – O abordare practică, Editura Polirom,
Iași
Rus, M. Mihail, G.B., Evaluarea psihologică în context judiciar şi relaţia…, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, 2016
Sava, F. A., Psihologia validată științific: ghid practic de cercetare în…, Iași, Editura Polirom, 2013
Rus, M. Mihail, G.B., Evaluarea psihologică în context judiciar şi relaţia…, Bucureşti, Editura Pro Universitaria,

2016
Mitrofan, I., Consiliere şi terapie centrată pe trauma, Ediţia a 2 a, Bucureşti, Editura Sper, 2011
Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper,

-

2015
Marc, G., Abuzul la copii: diagnoză şi intervenţie terapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2015
Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura
Sper, 2014
Hayes, S. C., Noua terapie prin acceptare și angajament, Iași, Editura Polirom, 2013.
Ivan, L., Competență emoțională și evaluare interpersonala, Buc., Ed. Tritonic, 2014

8.2 Seminar / laborator
I. Ce sunt testele psihologice
1. Istoricul testării psihologice
2. Testarea în zilele noastre
3. Metode de clasificare a testelor
II. Bazele evaluării
2. Consimțământul informat al evaluării
3. Transmiterea datelor obținute în urma testării
4. Explicarea rezultatelor evaluării
5. Principiile etice ale APA
III. De ce este importantă testarea psihologică
2. Domeniul educational
3. Domeniul clinic
4. Domeniul organizațional
IV. Caracteristici psihometrice ale testului:
fidelitatea și validitatea
2. Trei tipuri de fidelitate
3. Coeficientul de fidelitate
4. Interpretarea coeficientului de fidelitate
5. Surse de dovezi pentru validitatea unui test
6. Validitatea de conținut
7. Validitatea criteriu
8. Validitatea constructului
Bibliografie
-

Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning

Observaţii
6 ore

6 ore

6 ore

10 ore

Cosmovici, A., Crăciunescu, R., Cristescu, M., Neculau, A., Rudică, T., Teodorescu S.,(1972, 1985),
Metode pentru cunoaşterea personalităţii, E.D.P., Bucureşti;
Havârneanu, C. 2000, Cunoaşterea psihologică a persoanei, Polirom, Iaşi
McIntire, S., Miller, L., 2010, Fundamentele testării psihologice – O abordare practică, Editura Polirom,
Iași
McIntire, S., Miller, L., 2010, Fundamentele testării psihologice – O abordare practică, Editura Polirom,
Iași
Ciorbea, I. (2015). Evaluarea psihologică aplicată: repere teoretice și practice, București, Editura Trei
Dincă, M., Metode de cercetare în psihologie, Ediția a 2-a, București, Editura Universit., 2016
McIntire, S., Miller, L., 2010, Fundamentele testării psihologice – O abordare practică, Editura Polirom,
Iași
Rus, M. Mihail, G.B., Evaluarea psihologică în context judiciar şi relaţia…, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, 2016
Sava, F. A., Psihologia validată științific: ghid practic de cercetare în…, Iași, Editura Polirom, 2013

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
10.4
Evaluare
finală
10.5
Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota
finală
60%

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
Evaluare continuă:
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
- 1 temă de evaluare pe
elaborarea unor referate, teme de casă pe
parcursul semestrului,
platforma Danubius online sau prezentate
prezentata oral la seminar *
oral la seminar, teste pe platforma
- 1 test pentru evaluarea
Danubius online sau sustinute in cadrul
cunostintelor sustinut oral in
seminarului, participarea la dezbateri,
cadrul seminarului**
gradul de însuşire a limbajului de
- Prezenta activa, susținere
specialitate.
proiecte și lucrări practice
*Tema pentru seminar: Adaptarea și verificarea calităților psihometrice ale unui test
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Test conform celui de pe site-ul de curs
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 40 %.
Data completării
27/09/2019

Semnătura titularului de curs
Lect.univ.dr. Panainte Marian

Data avizării în departament
02/10/2019

40%
15%

15%

10%

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Panainte Marian
Semnătura directorului de departament
Conf. univ.dr. Iftode Florin

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020
PSIHODIAGNOSTICUL PERSONALITĂȚII
Conf. Dr. Ionel Mohîrță
Conf. Dr. Ionel Mohîrță
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
evaluare
disciplinei2
disciplinei
Examen scris
Obligatorie PSI 2103

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28
Ore
28
20
12
9
-69
125
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
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
desfăşurare a
internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din
cursului
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/pri
miiPasi3.pdf
5.2 de
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
desfăşurare a
internet
seminarului/labo
•
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu
ratorului
studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările
vor fi depunctate.

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
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
C.4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C.5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
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;
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)
 Aprofundarea cunoașterii perspectivelor teoretice, rezultatelor
7.1 Obiectivul general al
empirice și tendințelor actuale în psihologia personalității, evaluarea
disciplinei
critică a studiilor în aria psihologiei personalității
 Să cunoască modelele teoretice relevante din aria psihologiei
7.2 Obiectivele specifice
personalității
 Să analizeze comparativ perspective diferite din aria psihologiei
personalității
 Să identifice conceptele din aria psihologiei personalității și metodele
specifice de evaluare a acestora în studii și articole de specialitate
 Să interpreteze teoriile specifice din aria psihologiei personalității în
combinație cu informațiile proprii
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Curs introductiv (2 ore)

Metode de
predare
Prelegere

2. Modele teoretice moderne în
explicarea personalității (2 ore)

Prelegere,
conversație

3. Jung: Psihologia Analitică I (2 ore).

Prelegere,
conversație

4. Jung: Psihologia Analitică II (2 ore).

Prelegere,
conversație

Observaţii
Sunt prezentate obiectivele și conținuturile cursului,
este explicitată modalitatea de evaluare.
Modelul Big Five. Rezultate ale cercetărilor.
De citit: Poropat, A. (2009). A Meta-Analysis of the
Five-Factor Model of Personalityand Academic
Performance. Psychological Bulletin, Vol. 135, No.
2, 322–338
Principiile. Arhetipurile.
De citit: Jung, C.G. (2003). Opere complete, vol. I.
Arhetipurilesiinconstientulcolectiv.
Bucuresti:
EdituraTrei
Psihotipurile. Valoarea aplicativă a tipurilor
psihologice.
De citit: Mihai, A. (2001). Relatia dintre leadership

5. Adler: Psihologia Individuală (2 ore)

Prelegere,
conversație

6. Horney: Neo-Psihanaliza (2 ore)

Prelegere,
conversație

7. Perspectiva unidimensionala asupra
personalitatii (2 ore)

Prelegere,
conversație

8. Allport: Teoria trăsăturilor (2 ore)

Prelegere,
conversație

9. Eysenck: Modelul în 3 dimensiuni al
personalității (2 ore)

Prelegere,
conversație,
exerciții

10.Maslow: Perspectiva umanistă asupra
personalității (2 ore)

Prelegere,
conversație,

11.Mischel: Perspectiva situaționistă
asupra personalității (2 ore)

Prelegere,
conversație,

12.Bandura: Teoria învățării sociale (2
ore)

Prelegere,
conversație,

13.Aspecte implicit si explicit ale
personalitatii (2 ore)

Prelegere,
conversație,

14.Privire retrospectivă (2 ore)
Bibliografie selectivă (principală)
Mohirta Ionel, Note de curs, 2016

Conversație

si personalitate din perspective psihologiei
organizationale.
Revista
de
PsihologieOrganizationala, vol1, nr.2, 61-71, Ed.
Polirom
Ward, R., Loftus, E. (1985). Eyewitness
performance in different psychological types. The
Journal of General Psychology, 112(2), 191-200
Principii. Descrierea personalității. Stilul de viață.
De citit: McGuirk, E. &Pettijohn, T. (2008). Birth
order and romantic relationship style and attitudes in
college students. North American Journal of
Psychology, 37-50.
Shiffron, R. (2010). Adler’s Need to Belong as the
key for Mental Health. Journal of Individual
Psychology, 66, 10-28.
Principii. Ostilitatea bazală. Comportament parental.
Alienare.
De citit: Horney, K. (2010). Directii noi in
psihanaliza.
Bucuresti: UniversEnciclopedic;
capitolul X: Civilizatiesinevroza
Horney, K. (2012). Psihologiafemeii. Bucuresti:
EdituraTrei
Locul of control. Personalitatea A-B-C-D
De citit: Hallberg, U., Johansson, G. siSchaufeli, W.
(2007). Type A behavior and work situation.
Scandinavian Journal of Personality, 48, 135-142
Definirea trăsăturii. Tipologia trăsăturilor.
De citit: Allport, G.W. (1991). Structura si
dezvoltarea personalitatii. Ed. Didactica si
Pedagogica: Bucuresti
Factorul ca descriptor. Baza genetică a personalității.
Structura ierarhică a personalității.
De citit: Allport, G.W. (1991). Structura si
dezvoltarea personalitatii. Ed. Didactica si
Pedagogica: Bucuresti
Structurarea trebuințelor. Metamotivația.
De citit: Dorer, H. si Mahoney, J. (2006). SelfActualization in the Corporate Hierarchy. North
American Journal of Psychology, vol.8, 397-410
Paradoxul consistenței personalității. Diferențe
interpersonale. Valoarea aplicativă.
De citit: Mischel, W., Peake, S. (1986). Some facets
of consistency. Psychology Review, 34, 112-123
Determinismul reciproc. Învățarea observațională.
Modelarea. Auto-eficiența
De citit: Pajares, F. (2002) – Self-efficacy beliefs in
academic contexts: An outline
Stima de sine implicita si explicita
De citit: Rudman, L. & Spencer, S. (2007). The
Implicit Self. New York: Psychology Press (p.137 –
153)
Integrarea conceptelor din psihologia personalității

Macsinga, I. (2016). Psihologia diferențială a personalității.Ediție revizuită și adăugită. Ed. De Vest: Timișoara
Allport, G.W. (1991). Structurasidezvoltareapersonalitatii. Ed. Didactica si Pedagogica: Bucuresti
Fransella, F. (Ed). International Book of Personal Construct Psychology. John Wiley & Sons: England
Matthews, G., Corr, Ph. (2009). Cambridge University Press (exista si varianta in limba romană)
Mathews, G., Psihologia personalității, trăsături, cauze, consecințe, Ediția a 2-a, Iași, Editura Polirom, 2012
Crețu, R.Z., Cercetări actuale în psihologia personalității, București, Editura Universit., 2012
Crețu, R.Z., Perspective clasice în psihologia personalității, București, Editura Universit., 2012
Avram, E., Psihologia personalității: arhitectură și dimensiuni, București, Editura Universit., 2009
Aniței, M., Chraif, M., Tratat de psihologia personalității, București, Editura Trei, 2016
Littauer, Florence – Personalitate plus – Bucureşti, Editura Business Tech, 2004.
Răban- Motounu, N., Dincolo de depresie: abordare psihoterapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2014
Barondes, S., Decodificarea personalităţii : Cum să înţelegem oamenii, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2016
Iliescu, D., Sulea, C., Tratat de psihodiagnostic al personalității, Iași, Editura Polirom, 2015.
Popescu, G.F., Noțiuni de testare a personalității, Ediția a 2-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2010
BAR-ON, Reuven & PARKER, James D.A., Manual de inteligență emoțională, Ed. Curtea Veche, București,
2011
8.2 Seminar / laborator
Metode de
Observaţii
predare
1. Seminar introductiv
Discuții,
Seminarul, prin metode interactive și exerciții structurate,
exerciții
urmareste aprofundarea conceptelor transmise la curs și formarea
(4 ore)
unei atitudini responsabile față de abordarea științifică a
personalității. În cadrul seminarului introductiv se vor stabili
modalitățile de desfășurare a seminariilor și de evaluare și se va
prezenta tematica fiecărui seminar, cu obiectivele de învățare
aferente.
2. Modelul Big Five I –
Discuții,
Seminariile 2 și 3 au ca scop aprofundarea modelului Big Five
dimensiuni (4 ore)
exerciții,
și facilitarea înțelegerii rolului său predictiv pentru
studiu de caz comportament. Bibliografieselectivă:
Paunonen, S. V., & Ashton, M. C. (2001). Big Five Factors and
Facets and the Prediction of Behavior. Journal Of Personality &
Social Psychology, 81(3), 524‐539.
Paunonen, S. V. (2003). Big five factors of personality and
replicated predictions of behavior. Journal of Personality and
Social Psychology, 84(2), 411-424.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1998). Six approaches to the
explication of facet‐level traits: examples from conscientiousness.
3. Modelul Big Five II –
Discuții,
European Journal Of Personality, 12(2), 117‐134.
fațete (4 ore)
exerciții,
studiu de caz DeYoung, C. G., Quilty, L. C., & Peterson, J. B. (2007). Between
facets and domains: 10 aspects of the big five. Journal of
Personality and Social Psychology, 93(5), 880-896.
Cuperman, R., & Ickes, W. (2009). Big Five Predictors of
Behavior and Perceptions in Initial Dyadic Interactions:
Personality Similarity Helps Extraverts and Introverts, but Hurts
"Disagreeables". Journal Of Personality & Social Psychology,
97(4), 667-684.
Gardner, B. O., Titcomb, C., Cramer, R. J., Stroud, C. H., & Bate,
B. P. (2013). Perceived personality similarity and perceptions of
expert testimony. Journal of Individual Differences, 34(4), 185192.
Wille, B., & De Fruyt, F. (2014). Vocations as a source of
identity: Reciprocal relations between big five personality traits
and RIASEC characteristics over 15 years. Journal of Applied
Psychology, 99(2), 262-281.

4. Modelul Big Five și
tipologia lui Jung (4 ore)

Discuții,
exerciții

5. Modelul Big Five și
patternul
comportamental de tip
A-B/C/D (4 ore)

Discuții,
exerciții

6. Privire de ansamblu
asupra personalității din
perspectiva Teoriei Big
Five (4 ore)
7. Seminar recapitulativ
(4 ore)

Discuții,
exerciții
Discuții,
schematizare

Bean, A., &Groth-Marnat, G. (2016). Video gamers and
personality: A five-factor model to understand game playing style.
Psychology of Popular Media Culture, 5(1), 27-38.
Quenk, N. (1993). Personality Types or personality Traits: what
Difference Does It Make?Bulletin of Psychological Type, 16, 913.
Furnham A (1996). The big five versus the big four: the
relationship between the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
and NEO-PI Five-Factor Model of Personality. Personality and
Individual Differences, 21(2), 303–307.
Gerras, S. J., & Wong, L. (2016). Moving Beyond the MBTI.
Military Review, 96(2), 54.
Bruck, C. S., & Allen, T. D. (2003). The relationship between big
five personality traits, negative affectivity, type A behavior, and
work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 457472.
Horwood, S., Anglim, J., &Tooley, G. (2015). Type D personality
and the Five-Factor Model: A facet-level analysis. Personality &
Individual Differences, 8350-54.
Hudek-Knežević, J., &Kardum, I. (2009). Five-factor Personality
Dimensions and 3 Health-related Personality Constructs as
Predictors of Health. Croatian Medical Journal, 50(4), 394–402.
http://doi.org/10.3325/cmj.2009.50.394
McCrae, R. R. & Costa, P.T. (2008). The Five-Factor Theory of
Personality. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.),
Handbook of personality: Theory and research (pp. 159-181).
New York, NY: Guilford Press.

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
10.4
Evaluare
finală
10.5
Seminar/
laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Se evaluează răspunsurile

Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
60%

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 15%
parcursul
semestrului,
prezentata oral la seminar
*
- 1 test pentru evaluarea 15%
cunostintelor sustinut oral
in cadrul seminarului**
Prezenta
activa, 10%
susținere
proiecte
și
lucrări practice

*Temă pentru seminar: Elaborarea unui eseu între 1000-1500 de cuvinte despre diferențele existente între conceptele de
psihic, personalitate, suflet, spirit, minte, conștiință și conștiență.

**Test pentru evaluarea cunostintelor: Studiu de caz: analiza și descrierea profilului de personalitate a unei persoane

pe baza celor 5 dimensiuni ale modelului Big Five și a fațetelor acestora deduse de către autorul studiului de caz din tipare
comportamentale
Sarcina de seminar se va preda în penultima săptămână de activitate didactică a semestrului.

10.6 Standard minim de performanţă
•
cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
•
activitate la seminar de 40 %.
Data completării
26/09/2019

Semnătura titularului de curs
Conf. Dr. Ionel Mohîrță

Data avizării în departament
02/10/2019

Semnătura titularului de
seminar
Conf. Dr. Ionel Mohîrță
Semnătura Directorului de Departament
Conf. univ.dr. Iftode Florin

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Psihologie si stiintele educatiei
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
CONSILIERE PSIHO-EDUCATIONALA SI A CARIEREI
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Filip Stanciu
Conf.univ.dr. Filip Stanciu
2.3 Titularul activităţilor de
seminar
2.4 Anul
II
2.5
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
Credite
2
evaluare
de studiu
Semestrul
disciplinei
disciplinei
5
Examen scris
Obligatorie PSI 2104
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
3.4 Total ore din planul de
56
3.5 din care curs:
28 3.6 seminar / laborator
învățământ
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
20
15
10
5
10
9
69
125
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 •
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
a cursului
internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiPa
si3.pdf
5.2 de desfășurare •
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet
a seminarului /
•
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

laboratorului

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

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina.)
C1.Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei
C.6. 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;
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
carierei, din perspectivă preventivă, remedială şi de dezvoltare
echilibrată a personalităţii elevilor/studentilor
ştiinţificespecifice domeniului consilierii precumşi dezvoltarea
abilităţilor deorganizareşi desfăşurare a unui demers de consiliere
educaţională.
7.2 Obiectivele specifice
de consiliere, pornind de la un model psihoeducaţional.
nici şi instrumente specifice
domeniului consilierii, adecvate situaţiilor şi categoriilor de clienţi.
consilierului:ascultarea activă, observarea, adresarea întrebărilor,
oferirea de feed-back, reformularea, resemnificarea, interpretarea
datelor etc.
consiliere educaţională şi a carierei, pentru diferite situaţii sau
categorii declienţi.
Exersarea transpunerii în practică a cunoştinţelor dobândite,
pornind de la diferite tipuri de cazuri prezentate în literatura de
specialitate sau întâlnite în viaţa de zi cu zi.
8. Conținuturi
8.1 Curs
CURS INTRODUCTIV. STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL
CONSILIERII EDUCAŢIONALE

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

Observații
2 ore

DIFERENŢIERI CONCEPTUALE: PSIHOTERAPIE,
INTERVENŢIE DE CRIZĂ, CONSILIERE

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

2 ore

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

2 ore

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

2 ore

VII. INTERESELE – CENTRUL PROCESULUI DE
CONSILIERE
1. Definirea şi caracterizarea intereselor.
2. Clasificarea intereselor
3. Metode de investigaţie a intereselor

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

2 ore

VIII CONFLICTE, COMPLEXE, FRUSTRĂRI ŞI STRESS SPECIFICE PROCESULUI DE CONSILIERE
EDUCAŢIONALĂ

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

2 ore

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

2 ore

TIPURI ŞI FORME ALE CONSILIERII EDUCAŢIONALE I
.1. Consilierea şcolară
2. Consilierea vocaţională
TIPURI ŞI FORME ALE CONSILIERII EDUCAŢIONALE
II
I3. Consilierea profesională
.4. Consilierea de carieră
PRINCIPIILE CONSILIERII.I
1. Principiile etice.
2. Principiile pedagogice.
PRINCIPIILE CONSILIERII.II
1. Principiile psihologice
2. Principii specifice consilierii.
V. PROCESUL CONSILIERII.
1. Obiective.
2. Conţinut.
3. Tipul de active
4. Strategia consilierii.

VI.TEHNOLOGIA PROCESULUI DE CONSILIERE. .1.
Metode de consiliere.
2. Tehnici de consiliere

IX CONFLICTE, COMPLEXE, FRUSTRĂRI ŞI STRESS SPECIFICE PROCESULUI DE CONSILIERE
EDUCAŢIONALĂ
X. CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN SITUAŢII DE
CRIZĂ
1. Elementele psihologice implicate în situaţia de criză
2. Stări şi reacţii tipice ale persoanei în situaţii de cri
3. Intervenţia consilierului într-o situaţie de criză
4. Modelul consilierii în situaţii de criză.
XI. CONSILIEREA EDUCAŢIONALĂ PREVENTIVĂ,
REMEDIALĂ ŞI PENTRU DEZVOLTAREA
ECHILIBRATĂ A PERSOANEI ŞI GRUPURILOR
1. Consilierea psihopedagogică preventivă

2 ore

2ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2. Consilierea psihopedagogică remedială
3.Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea
echilibrată a persoanei
4.Specificul consilierii educaţionale a grupurilor
XII CONSIDERATII RECAPITULATIVE

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

2 ore

BIBLIOGRAFIE
Filip Stanciu (2016), Note de curs
Băban, A. (coord). (2001).Consiliere educaţională. Cluj-Napoca: Editura Psinet;
Dumitru, Ion Al. (2008).Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice(ediţia a
II-a revăzută şi adăugită). Iaşi: Editura Polirom;
Gherguţ, Alois. (2006).Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie.Iaşi: Editura Polirom;
Jigău, Mihai. (2001).Consilierea carierei. Bucureşti: Editura Sigma;
Matthews, Gerald, Deary, Ian J., Whiteman, Martha C.[2003(2005).Psihologia personalităţii.Trăsături,
cauze, consecinţe. Iaşi: Editura Polirom;
Mitrofan, Iolanda(coord.).(2003).Cursa cu obstacole a dezvoltării umane.
Psihologie,psihoterapie, psihodiagnoză, psihoterapie centrată pe copil şi familie. Iaşi: Editura Polirom;
Paloş, Ramona, Sava, Simona, Ungureanu, Dorel (coord.). (2007).Educaţia adulţilor.Bazteoretice şi
repere practice. Iaşi: Editura Polirom;
Popa, S. (1999).Abilităţile consilierului. Abordare din perspectiva microconsilierii. ClujNapoca:Editura Risoprint;
Tomşa, Gh. (1999).Consilierea şi orientarea în şcoală. Bucureşti: Casa de Editură şi Presă Viaţa
Românească;
Ţinică, Silvia (coord.),Repere în abordarea copilului dificil(ediţia a IIa), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007
NEACŞU, Ioan. Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării. Iaşi, Editura Polirom, 2010
GHERGUŢ, Alois . Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Iaşi : Editura Polirom, 2011
Joice, P. & Sills, Charlotte, Psihoterapie & consiliere Gestalt, Bucureşti, Editura Herald, 2010
Ellis, A. – Terapia rațional-emotivă și comportamentală, București, Ed. All, 2018
Brebuleț, S.D. – Consilierea educațională a copiilor remigrați, București, Ed. Didactică și Pedagogică, 2018
Szilagyi, Ana Maria Andreea - Manualul consultantului în carieră - Iaşi, Editura Institutul European, 2008
Adler, Alfred, Practica și teoria psihologiei individuale-pentru medici, psihologi și profesori, 2011, Editura
Trei.
Wills, Frank, Psihoterapie & Consiliere cognitiv-comportamentală, Bucureşti, Editura Herald, 2012
Tolon, J, Psihoterapie şi consiliere centrată pe persoană, Bucureşti, Editura Herald, 2011
TAYLOR, G. Tehnici de scriere pentru studenți : cum să concepi și să scrii eseuri de succes. București,
Editura Comunicarea.ro, 2012
Nelson-Jones, R., Manual de consiliere, București, Editura Trei, 2014
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
1 Diferenţieri conceptuale: metalimbaj specific
analiza unor texte din bibliografie,
2 ore
consilierii psiho-educationale.
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de
caz, analiza, materiale video-audio
2. Specificul consilierii educaţionale
analiza unor texte din bibliografie,
2 ore
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de
caz, analiza, materiale video-audio
3. Psiho-socio-geneza aspiraţiilor şi opţiunilor
analiza unor texte din bibliografie,
2 ore
profesionale.
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de
caz, analiza, materiale video-audio
4. Principii specifice consilierii.
analiza unor texte din bibliografie,
2 ore
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de

5. Consilierea de carieră

6. Tipul de activitate in procesul consilierii

7. Procedee in activitatea de consiliere

8. Testul de interese

9. Complexul – studiu de caz
10. Stress-ul – studiu cazului
11. Modelul consilierii în situaţii de criză.
12.Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea
echilibrată a persoanei
13.Consilierea psihopedagogică remedială
14.Seminar recapitulativ.

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

2 ore

2 ore

2 ore

2ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

BIBLIOGRAFIE
Băban, A. (coord).(2001).Consiliere educaţională. Cluj-Napoca: Editura Psinet;
Dafinoiu, Ion, Vargha, Jeno-Laszlo. (2005).Psihoterapii scurte. Strategii, metode, tehnici. Iaşi:Editura
Polirom;
Dumitru, Ion Al. (2008).Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice(ediţia aIIa revăzută şi adăugită). Iaşi: Editura Polirom;
Gherguţ, Alois. (2006).Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie.Iaşi: Editura Polirom;
Jigău, Mihai. (2001).Consilierea carierei. Bucureşti: Editura Sigma;
Matthews, Gerald, Deary, Ian J., Whiteman, Martha C.[2003](2005).
Psihologia personalităţii.Trăsături, cauze, consecinţe. Iaşi: Editura Polirom;
Mitrofan, Iolanda(coord.).(2003).Cursa cu obstacole a dezvoltării umane. Psihologie,
psihoterapie, psihodiagnoză, psihoterapie centrată pe copil şi familie. Iaşi: Editura Polirom;
Paloş, Ramona, Sava, Simona, Ungureanu, Dorel (coord.). (2007).Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi
repere practice. Iaşi: Editura Polirom;
Popa, S.(1999).Abilităţile consilierului. Abordare din perspectiva microconsilierii. ClujNapoca:Editura Risoprint;
Tomşa, Gh. (1999).Consilierea şi orientarea în şcoală. Bucureşti: Casa de Editură şi Presă Viaţa
Românească;
Ţinică, Silvia (coord.),Repere înabordarea copilului dificil(ediţia a II-a), Editura Eikon, ClujNapoca, 2007
NEACŞU, Ioan. Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării. Iaşi, Editura Polirom, 2010

GHERGUŢ, Alois . Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Iaşi : Editura Polirom, 2011
Joice, P. & Sills, Charlotte, Psihoterapie & consiliere Gestalt, Bucureşti, Editura Herald, 2010
Ellis, A. – Terapia rațional-emotivă și comportamentală, București, Ed. All, 2018
Brebuleț, S.D. – Consilierea educațională a copiilor remigrați, București, Ed. Didactică și Pedagogică, 2018
Szilagyi, Ana Maria Andreea - Manualul consultantului în carieră - Iaşi, Editura Institutul European, 2008
Adler, Alfred, Practica și teoria psihologiei individuale-pentru medici, psihologi și profesori, 2011, Editura
Trei.
Wills, Frank, Psihoterapie & Consiliere cognitiv-comportamentală, Bucureşti, Editura Herald, 2012
Tolon, J, Psihoterapie şi consiliere centrată pe persoană, Bucureşti, Editura Herald, 2011
TAYLOR, G. Tehnici de scriere pentru studenți : cum să concepi și să scrii eseuri de succes. București,
Editura Comunicarea.ro, 2012
Nelson-Jones, R., Manual de consiliere, București, Editura Trei, 2014
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

Se evaluează răspunsurile
Examen scris
Frecvenţă, parcurgerea
Evaluare continuă:
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
- 1 temă de evaluare pe
elaborarea unor referate, teme
parcursul semestrului,
de casă pe platforma Danubius prezentata oral la seminar *
online sau prezentate oral la
- 1 test pentru evaluarea
seminar, teste pe platforma
cunostintelor sustinut oral in
Danubius online sau sustinute
cadrul seminarului**
in cadrul seminarului,
- Prezenta activa, susținere
participarea la dezbateri,
proiecte și lucrări practice
gradul de însuşire a limbajului
de specialitate.
*Tema pentru seminar, Eseu cu elemente legate de Consilierea in carieră
**Test pentru evaluarea cunostintelor, Stress-ul – studiu cazului – la alegere
10.6 Standard minim de performanță
- cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
- activitate la seminar de 40 %.
10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar /
laborator

Data completării
26/09/2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Filip Stanciu

10.3 Pondere
din nota
finală
60%
40%
15%

15%

10%

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Filip Stanciu

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

02/10/2019

Conf.univ.dr. Florinel Iftode

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Comunicare şi Relaţii Internaţionale
Comunicare şi Ştiinţe politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020

PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ ŞI ANALIZA
DATELOR II
Conf. univ. dr. Emil Razvan Gatej
Conf. univ. dr. Emil Razvan Gatej
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
Credite
2
evaluare
disciplinei
disciplinei
5
Examen scris
Obligatorie PSI 2205

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
din care: curs
28 seminar / laborator
învățământ
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
21
13
15
10
10
69
125
5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -Nu este cazul
4.2 de
-Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din
competențe
domeniul psihologic
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet.
desfășurare a
Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din http://online.univcursului
danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiPasi
3.pdf
5.2 de
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet
desfășurare a
•
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu
seminarului /
studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor fi
laboratorului
depunctate.

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina.)
C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
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;
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 Asimilarea cunoştinţelor de proiectare a unei cercetări ştiinţifice
experimentale/cvasi-experimentale, respectiv de analiză statistică
disciplinei
inferențială şi interpretare a datelor ştiinţifice.
Formarea deprinderilor necesare proiectării, realizării unei cercetări
experimentale/cvasi-experimentale, respectiv de redactare a unui
proiect de cercetare ştiinţifică.
Formarea deprinderilor necesare analizei statistice inferențiale a
datelor ştiinţifice, respectiv interpretării rezultatelor analizei statistice.
Recunoașterea elementelor esențiale a unor cercetări
7.2 Obiectivele specifice
experimentale/cvasi-experimentale.
Recunoașterea și definirea variabilelor relevante ale unei cercetări
(variabilă independentă/variabiă dependentă).
Interpretarea
datelor
rezultate
din
cercetări
experimentale/cvasiexperimentale;
8. Conținuturi
8.1 Curs
1.Experimentul ştiinţific şi formele acestuia. Designuri de
cercetare experimentală.
2. Formele de control experimental. Problema
validității interne
3. Formularea ipotezelor statistice. Demersul de testare a
ipotezelor statistice.

Metode de predare
Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.
Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.
Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.

Observații
2 ore

2 ore

4 ore

2

4. Aplicații ale demersului inferențial la designuri
experimentale
simple cu eșantionae independente.
5. Aplicații ale demersului inferențial la designuri
experimentale simple cu eșantioane dependente (corelate).
6. Elemente complementare ale demersului de testare a
ipotezelor statistice: mărimea efectului și puterea testului.
7. Designul experimental unifactorial cu eșantioane
independente. Analiza de varianță (ANOVA) unifactorial
pentru eșantioane independente. Analiza post-hoc și
apriori in designurile factoriale.
8. Designul experimental bifactorial cu eșantioane
independente. Analiza de varianță (ANOVA) unifactorial
pentru eșantioane dependente. Analiza post-hoc și apriori
in designurile factoriale.
9. Studii de cercetare cvasiexperimentale.
10. Cercetare Idiografică în psihologie. Experimentul cu
un singur subiect. Studiul de caz.

Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.
Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.
Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.
Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.

4ore

Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.

2 ore

Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.
Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.
Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.

2 ore

4 ore

2 ore

2 ore

2 ore

11-12. Aplicaţii ale raţionamentului de estimare la
2 ore
parametrii statisticilor descriptive bivariate: corelaţie şi
analiză de regresie.
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Gatej Emil, Note de curs, 2016
Anitei, M., (2007) Psihologie Experimentala, Editura Polirom, Iasi
Chraif, M., (2013) Psihologe experimenala, Editura Universitara, Bucuresti.
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
Popa, Marian – Statistică pentru psihologie: Teorie şi aplicaţii SPSS – Iaşi, Editura Polirim, 2008
Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro Universitaria
,2016
Stan, A. – Eduard Gruber – întemeietorul psihologiei experimentale..., Iași, Instit, Eur., 2013
Maier, Roxana, Gâtej, Emil-Răzvan, Golu, Ioana, Repere metodologice în organizarea lucrărilor practice în
psihologie, 2016, București, Editura Gutenberg
Bibliografie de elaborare a cursului
Anitei, M., (2007) Psihologie Experimentala, Editura Polirom, Iasi
Chraif, M., (2013) Psihologe experimenala, Editura Universitara, Bucuresti.
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
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Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
Popa, Marian – Statistică pentru psihologie: Teorie şi aplicaţii SPSS – Iaşi, Editura Polirim, 2008
Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro Universitaria
,2016
Stan, A. – Eduard Gruber – întemeietorul psihologiei experimentale..., Iași, Instit, Eur., 2013
Maier, Roxana, Gâtej, Emil-Răzvan, Golu, Ioana, Repere metodologice în organizarea lucrărilor practice în
psihologie, 2016, București, Editura Gutenberg
8.2 Seminar / laborator
Metode utilizate
Observații
1. Analiza unui experiment psihologic: Bower, Karlin & Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
Dueck (1975) Comprehension and memory for pictures.
dezbaterea,
modelarea.
2. Analiza unor posibile variabile confundate asupra
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
modului de interpretare a rezultatelor experimentale.
dezbaterea, modelarea
3. Aplicații ale demersului inferențial pentru un singur
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
eșantion în cercetarea psihologică.
dezbaterea, modelarea.
4.Aplicații ale demersului inferențial cu două eșantioane
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
independente în cercetarea psihologică.
dezbaterea, modelarea
5. Aplicații ale demersului inferențial cu două
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
eșantioane dependente în cercetarea psihologică..
dezbaterea, modelarea.
6. Aplicații ale calculului de mărime a efectului în
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
cercetarea experimentală.
dezbaterea, modelarea
7 si 8. Analiza distribuţiei unei măsurători de Timp de
Exerciţiul, discuţiile şi
4 ore
Reacţie Simplu şi Complex ca şi model al Distribuţiei
dezbaterea, modelarea.
Normale (Aplicaţie SuperLab).
9. Calculul și interpretarea testului statistic F pentru
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
dezbaterea, modelarea
design unifactorial pentru eșantioane independente.
10. Calculul și interpretarea testului statistic F pentru
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
design unifactorial pentru eșantioane dependente.
dezbaterea, modelarea.
11. Analiza unui studiu cvasiexperimental: Berenbaum
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
dezbaterea, modelarea
& Hines (1992) Early androgens are related to
childhood sex-typed toy preferences.
12. Studiu de caz vs. Experiment cu un singur subiect
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
dezbaterea, modelarea.
13. . Aplicații ale metodologie de analiză neparametrică
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
în studiile experimentale cu eșantioane reduse
dezbaterea, modelarea
14. Rezolvarea sarcinilor şi prezentarea grilei de
Exerciţiul, discuţiile şi
2 ore
evaluare (recapitularea cunoştinţelor).
dezbaterea, modelarea.
Bibliografie
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie Psihologica si
analiza datelor. Editura Sincron, Cluj Napoca.
MacLin, K. M. and Solso, R. L. (2010) Experimental psychology: a case approach. Pearson Edition, Boston.
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Sava, A. (2013). Studii exprimentale. In A. F. Sava, Psihologia validata stiintific – Ghid practic de cercetare
in psihologie, Polirom, Iasi
Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentala – de la teorie la practică, Ed. Universității de Vest, Timișoara
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
Lungu, Nicolae, Psihologie experimentală, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine,
2008,
Popa, Marian – Statistică pentru psihologie: Teorie şi aplicaţii SPSS – Iaşi, Editura Polirim, 2008
Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro Universitaria
,2016
Stan, A. – Eduard Gruber – întemeietorul psihologiei experimentale..., Iași, Instit, Eur., 2013
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Maier, Roxana, Gâtej, Emil-Răzvan, Golu, Ioana, Repere metodologice în organizarea lucrărilor practice în
psihologie, 2016, București, Editura Gutenberg
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
10.3 Pondere
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
din nota
finală
Se evaluează raspunsurile
Examen scris
10.4 Evaluare finală
60%
Frecvenţă, parcurgerea
Evaluare continuă:
10.5 Seminar /
40%
bibliografiei, cunoaşterea
laborator
informaţiei predate la curs,
- 1 temă de evaluare pe
15%
elaborarea unor referate, teme
parcursul semestrului,
de casă pe platforma Danubius prezentata oral la seminar *
online sau prezentate oral la
- 1 test pentru evaluarea
15%
seminar, teste pe platforma
cunostintelor sustinut oral in
Danubius online sau sustinute
cadrul seminarului**
in cadrul seminarului,
- Prezenta activa, susținere
10%
participarea la dezbateri,
proiecte și lucrări practice
gradul de însuşire a limbajului
de specialitate.
*Temă pentru seminar, Studiu de caz vs. Experiment cu un singur subiect
**Test pentru evaluarea cunostintelor, Analiza distribuţiei unei măsurători de Timp de Reacţie Simplu şi
Complex ca şi model al Distribuţiei Normale (Aplicaţie SuperLab).
10.6 Standard minim de performanță
•
cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
•
activitate la seminar de 40 %.

Data completării
26/09/2019

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf. univ. dr. Emil Razvan Gatej

Conf. univ. dr. Emil Razvan Gatej

Data avizării în departament
02/10/2019

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Florinel Iftode
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre programa
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea Danubius Galați
Facultatea de Comunicare și Relații internaționale
Comunicare și Științe politice
Psihologie
Licență
Psihologie
IF
2019-2020
PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII
Conf. Dr. Ionel Mohîrță
Conf. Dr. Ionel Mohîrță
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei1
Examen scris
Obligatorie

2.8. Codul
disciplinei
PSI 2206

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care: 3.2 curs
2 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

Credite
5

2
28
Ore
28
20
12
9
-69
125
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
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
cursului
internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/pri
miiPasi3.pdf
5.2 de desfăşurare a
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
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.

1

obligatorie, opţională, facultativă

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
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
C.4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C.5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
C.6. 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;
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)
 Asigură însușirea cunoștințelor fundamentale și metodologice
7.1.Obiectivul general al
referitoare la psihodiagnosticul trăsăturilor, factorilor, dimensiunilor
disciplinei
tipului și profilului psihologic cu ajutorul scalelor, chestionarelor și
inventarelor standardizate de personalitate. Disciplina își propune să
facă cunoștință studenților cu principalele tipuri de chestionare, clasice
și moderne, utilizate în psihodiagnosticul personalității. De asemenea,
sunt avute în vedere principiile de construcție, conceptele și modelele
teoretice, calitățile metrice ale testelor, direcțiile de aplicare, precum și
aspecte legate de anumite limite și inconveniente care apar în lucrul cu
chestionarele de personalitate.
7.2 Obiectivele specifice
 Cunoaștere și înțelegere
– Cunoașterea și înțelegerea particularităților de conținut și de strategie
proprii psihodiagnozei personalității cu ajutorul chestionarelor
– înțelegerea diferențelor care apar în utilizarea acestor instrumente
psihometrice în funcție de contextul și scopul evaluării psihodiagnostice a
personalității cu ajutorul lor
– înțelegerea logicii interne de organizare a psihodiagnosticului cu
ajutorul chestionarelor de personalitate, a modului în care trăsăturile
(factorii) de personalitate dau măsura potențialului de personalitate al
subiecților testați și se racordează cu potențialul aptitudinal al acestuia,
rezultând un profil multidimensional coerent al ansamblului personalității
diagnosticate.
 Explicare și interpretare
- Dezvoltarea capacității de a pune în relații informații provenite de la
scale diferite de personalitate, de a le conecta într-un profil coerent și
consistent al personalității, în care să fie incluse și scorurile obținute la
testele cognitive de aptitudini, cât și datele non-test, rezultate din probele
clinice pentru a le unifica într-o sinteză explicativă de tip global.

– Dezvoltarea capacității de a sesiza și a interpreta caracteristicele de
personalitate dominante și relevante, pentru fiecare subiect evaluat, de a
interpreta profilele diferite de personalitate obținute, cu unul și același
chestionar și de a explica cum se manifestă el în conduitele concrete ale
fiecărei persoane.
– Capacitatea de a trasa și a descrie profilul de personalitate al subiecților
testați cu ajutorul unui chestionar de personalitate, de a identifica punctele
forte și punctele slabe ale fiecărui profil, de a sesiza tendințele de
dezvoltare, de evoluție și de comportament ale fiecărui subiect evaluat
 Instrumental – aplicative
- Formarea capacității de a selecta chestionarele de personalitate valide
pentru scopul urmărit (clasificare, selecție consiliere, intervenție
psihoterapeutică etc) și în funcție de caracteristicele de vârstă, școlaritate,
sex ale subiecților testați.
– dobândirea abilităților de a utiliza corect, adecvat chestionarele de
personalitate în condiții standardizate de aplicare, scorare și interpretare a
rezultatelor. – Formarea abilității de întocmire a unui raport
psihodiagnostic, care să explice profilul de personalitate rezultat la
subiectul testat. – Dezvoltarea capacității de a formula un aviz diagnostic
și prognostic (în raport cu scopul evaluării) cu privire la subiecții evaluați
cu ajutorul chestionarelor de personalitate.
 Atitudinale
– Dobândirea unei atitudini echilibrate și obiective față de activitatea de
psihodiagnoză a profilului de personalitate cu ajutorul chestionarelor
(inventarelor), în sensul valorificării depline a resurselor pe care acestea le
au, fără însă a le ignora limitele.
– Manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de persoanele
supuse evaluării, prin respectarea deontologiei profesionale și în primul
rând a confidențialității asupra rezultatelor examinării.
– Cultivarea interesului pentru cercetări în domeniul psihodiagnozei
personalității.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de
predare
1. Aspecte generale privind testarea și Prelegere,
psihodiagnosticul
personalității; Demonstrați
Introducere în tematica disciplinei- (2 e,
ore)
Conversație
2. Aspecte generale privind construirea
Prelegere,
chestionarelor de personalitate (2 ore)
conversație

3.
Adaptarea
și
experimentarea Prelegere,
(fidelitatea, validarea și etalonarea) conversație
chestionarelor de personalitate (2 ore)

Observaţii
Sunt prezentate obiectivele și conținuturile cursului,
este explicitată modalitatea de evaluare. Instrumente
si metode utilizate pentru evaluarea psihologică a
personalității.
Domenii, scopuri si cerinte privind utilizarea testelor
de personalitate
Domeniul clinic
Domeniul organizational
Domeniul educational
Domeniul judiciar
Evaluarea corelativă a perechilor sau grupurilor de
subiecți
Cercetarea
Responsabilitati etice, profesionale și legale privind
utilizarea testelor de personalitate
Licențierea
Cerinte generale si etape generale in construirea unui
chestionar de personalitate
Asamblarea unui esantion de itemi, Cerinte in
construirea testului,

4. Chestionarul de tendințe accentuate Prelegere,
de personalitate PA – Schmiecheck (2 conversație
ore)

5. Indicatorul tipologic Myers-Briggs
privind stilurile cognitiv-apreciativeMBTI (2 ore). Teoria lui C.G.Jung
privind tipologia de personalitate

Prelegere,
conversație

6. Chestionarele de personalitate
Eysenck –EPQ și EPI (2 ore)

Prelegere,
conversație

7. Teoria factorială a lui Cattel asupra
personalității. Chestionarele multifazice
de personalitate Cattel – 16 PF,
H.S.P.Q., Chestionar de anxietate (2 ore)

Prelegere,
conversație

8. Inventarul multifazic de personalitate
Minnesota-MMPI (2 ore)

Prelegere,
conversație

9. Inventarul multifazic de personalitate
California- CPI – Teoria lui H.Gough
privind evaluarea personalității (2 ore)

Prelegere,
conversație,
exerciții

Aplicarea experimentala a esantionului de itemi, Surse
de eroare in evaluare, Validarea statistica preliminara,
Cerinte pentru validarea statistica preliminara,
Standardizarea
interpretarii
prin
etalonarea
chestionarului, Cerinte privind etalonarea.
Chestionarul isi propune evidentierea aspectelor care
conduc spre diagnoza unor structuri de personalitate
accentuată, fiind un instrument subsumat tipologiei
personalității clinice sau accentuate, dezvoltata de
K.Leonhard. Exista 10 scale, fiecare cu un
numar de 12 itemi, 8 sau 4 itemi corespunzând celor
10 tipuri de trasaturi accentuate: demonstrativitate,
hiperexactitate, hiperperseverenta, nestăpânire,
hipertimie, distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate,
emotivitate.
„Explorarea << personalităţii accentuate>> Chestionarul H. Schmieschek” aparţinînd lui I. M.
Nestor.
MBTI - Indicatorul tipologic Myers-Briggs; Stabilirea
celor 16 tipuri de personalitate și interpretarea
punctelor slabe și a punctelor lor forte.
Minulescu, M. (2004). Psihodiagnoza modernă :
chestionarele de personalitate. București: Editura
Fundației de Mâine, cap.5 (MBTI)
EPQ- chestionar după Eysenck, 90 de itemi conținând
5 scale, și anume: extraversia –E, nevrotismul –N,
psihotismul – P, devianța comportamentală – C, și
tendința spre minciună – L
http://romania.testcentral.ro/ro/produse/testeclinice/personalitate/epq-r/
http://ancestrallife.ro/test/inventarul-de-personalitateeysenck-e-p-i/
16PF – chestionarul lui R.B.Cattel despre 16 factori
primari
de
personalitate
A,B,C,E,F,G,H,I,L,M,N,O,Q1,Q2,Q3,Q4,I-Adaptare
vs. Anxietate, II-Introversie vs. Extraversie, IIIEmotivitate vs. Dinamism, IV-Supunere vs.
Independență.
http://www.scrigroup.com/educatie/psihologiepsihiatrie/CHESTIONARUL-PENTRUADOLESCENT13792.php
Inventarul multifazic de personalitate MinnesotaMMPI, autori Stark R.Hathaway și Charnley
McKinley, Universitatea Minnesota; ultima ediție a
fost realizată în 1990 de o echipă formată din
J.Butcher, G.Dahlstrom, J.Graham și A.Tellegen și
poartă numele de MMPI-2.
C.P.I. Inventarul multifazic de personalitate California
a lui Gough, varianta 1987, modelul cuboid
automatizată, (Horia Pitariu, 462 itemi), 18 scale
standard, până la 35 de scale experimentale grupate pe
4 dimensiuni: 1. evaluarea stilului și orientării
interpersonale (Do, Cs, Sy, Sp, Sa, In, Em); 2.
Evaluarea orientării normative și a valorilor (Ro, So,
Sc, Gi, Cm, Wb, To); 3.evaluarea funcționării

10. Chestionarele de personalitate de tip
„BIG FIVE” – NEO PI-R (2 ore)

Prelegere,
conversație,

11.Teste proiective de desen: Testul
arborelui, Testul persoanei umane,
Testul familiei (2 ore)

Prelegere,
conversație,

12. Teste proiective clasice: Teste de
apercepție tematică (T.A.T., C.A.T.),
Testul petelor de cerneală (Rorschach),
Testul pulsiunilor (Szondi) (2 ore)

Prelegere,
conversație,

13. Bateria de examinare psihologică și
raportul psihologic (2 ore)

Prelegere,
conversație,
Demonstrați
e

14.Exemplu de Profil BigFive,
Recapitulare (2 ore)
Bibliografie selectivă (principală)

Conversație

cognitive și intelectuale (Ac, Ai, Ie) ; evaluarea
percepției rolului și stilului personal (Py, Fx, F/M).
NEO PI-R – a lui Costa și McCrae (1985) –
chestionarul celor 5 superfactori; prezentarea
factorilor și fațetelor: C-conștiinciozitate, Odeschiderea, A-agreabilitatea, N-nevrotism, Eextraversie.
Testul
NEO
PI-R
http://romania.testcentral.ro/media/neopir-f-roBUM7VK8Z.pdf
Minulescu, M (2004). Psihodiagnoza modernă.
Chestionarele de personalitate, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti
https://smarteststuff.files.wordpress.com/2015/10/test
ul-arborelui-karl-koch.pdf
Urban, W. H., (1967), The draw-a-person catalogue
for interpretative analysis, California, Western
Psychological Services Beverly Hills;
Abraham, A., (2006), Desenul persoanei - Testul
Machover, Bucureşti, Ed. PROFEX;
Corman Louis, (2012), Testul Desenului Familiei cu
103 figuri, Ed. Trei, București
Bellack, L. (1954); The T.A.T. and C.A.T. in Clinical
Use, New York, Grune and Stratton; Szondi, L.
(1947); Experimentelle Triebdiagnostik, Hans Huber,
Bern; Szondi, L. (1948); Schicksanalyse, Basel,
Benno Schwabe
Rorschach, H., (1921); Psychodiagnostik, Bircher,
Bern, 1-17, 59-73, 105-125
Despre Rorschach Rose, T., Maloney, M.P., KaserBoyd, N. (2000). Essential of Rorschach Assessment.
New York: Wiley. Cap.3. Disponibil la:
http://fourstarbooks.net/portfolio/trade/rose03.pdf •
Despre TAT Conklin, A., & Westen, D. (2001).
Clinical uses of the ..MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE –
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I .
TAT. In W. Dorfman and M. Hersen (Eds.),
Understanding
psychological
assessment:
Perspectives on individual differences (pp. 107-133).
New York: Kluwer Academic/Plenum. Disponibil la:
http://www.yumpu.com/en/document/view/25572672/
conklin-a-amp-westen-d-2001-clinical-uses-of-the-tatin-w
Minulescu, M (2004). Psihodiagnoza modernă.
Chestionarele de personalitate, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti
Integrarea
conceptelor
personalității

din

psihodiagnoza

1. Senger, G., Hoffmann, W. – Cum să ne calculăm coeficientul de personalitate - Bucureşti, Editura
Gemina Pres, 1998

2.
3.
4.
5.

Mohirta Ionel, Note de curs, 2016
Tieger, P.D. ş.a. – Descoperirea propriei personalităţi - Bucureşti, Editura Teora, 1998
Creţu, Romeo Zeno - Evaluarea personalităţii – Iaşi, Editura Polirom, 2005;
Barondes, S., Decodificarea personalităţii : Cum să înţelegem oamenii, Bucureşti, Editura Meteor Press,
2016
6. Creţu, Romeo Zeno - Evaluarea personalităţii – Iaşi, Editura Polirom, 2005.
7. Iliescu, D., Sulea, C., Tratat de psihodiagnostic al personalității, Iași, Editura Polirom, 2015.
8. Popescu, G.F., Noțiuni de testare a personalității, Ediția a 2-a, București, Editura Fundația România de
Mâine, 2010.
9. Goleman D., Inteligența emoțională, cheia succesului în viață, Ed. Alfa, București, 2004.
10. Minulescu M., Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, Garell Publishing House,
București, 1996.
11. Minulescu M., Psihodiagnoza modernă, Chestionarele de personalitate, Ed. Fundației România de mâine,
Ediția a IV-a, București, 2007.
12. Perțea G., Psihologia militară aplicată, Ed. Academia de Înalte Studii Militare, București, 2003.
13. Mureșan P., Inventare multifazice de personalitate, Institutul de Științe ale educației, 1991.
14. BAR-ON, Reuven & PARKER, James D.A., Manual de inteligență emoțională, Ed. Curtea Veche,
București, 2011.
15. Nedelcea C., Evaluarea psihologică (Psihodiagnoza Personalității), Note de curs, București, 2007.
16. Bellack, L. (1954); The T.A.T. and C.A.T. in Clinical Use, New York, Grune and Stratton;
17. Minulescu, M. (2003). Teorie şi practică în psihodiagnoză. Fundamente în măsurarea psihologică.
Testarea intelectului. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine.
18. GOLU, Florinda – Psihologia dezvoltării umane - Bucureşti, Universitară, 2010
19. Barondes, S., Decodificarea personalităţii : Cum să înţelegem oamenii, Bucureşti, Editura Meteor Press,
2016
20. Macsinga, I. (2016). Psihologia diferențială a personalității.Ediție revizuită și adăugită. Ed. De Vest:
Timișoara
21. Matthews, G., Corr, Ph. (2009). Cambridge University Press (exista si varianta in limba romană)
22. Mathews, G., Psihologia personalității, trăsături, cauze, consecințe, Ediția a 2-a, Iași, Editura Polirom,
2012
23. Crețu, R.Z., Cercetări actuale în psihologia personalității, București, Editura Universit., 2012
24. Crețu, R.Z., Perspective clasice în psihologia personalității, București, Editura Universit., 2012
25. Avram, E., Psihologia personalității: arhitectură și dimensiuni, București, Editura Universit., 2009
26. Aniței, M., Chraif, M., Tratat de psihologia personalității, București, Editura Trei, 2016
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Chestionarul de tendințe accentuate de
Discuții, exerciții
Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
personalitate PA – Schmiecheck;
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
Chestionarul de interese Holland (120
(4 ore)
itemi) și Indicatorul tipologic Myers-Briggs
privind stilurile cognitiv-apreciative-MBTI
2. Scalele de personalitate pentru locul
Discuții, exerciții,
controlului - Internalism/Externalism IE
studiu de caz
Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
(după Rotter J.B.) –CST – Chestionarul de
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
structură a temperamentului – Rusalov, 105
(8 ore)
itemi; Chestionarele de personalitate
Eysenck-EPQ-90 itemi
3. Chestionarul de personalitate Freiburg –
FPI-G -212 itemi

Discuții, exerciții,
studiu de caz

4. CPI14PF – chestionar multifazic
conținând 14 scale, 174 de itemi, după
Melinikov și Jampolski

Discuții, exerciții

Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
(4 ore)

5. Inventarul multifazic de personalitate
California- CPI – H.Gough (versiunea 260
itemi)

Discuții, exerciții

6. Chestionarele de personalitate de tip
„BIG FIVE” – NEO PI-R (240 itemi)

Discuții, exerciții

7. Chestionarele de inteligență emoțională
EQ (Bar On EQ) (129 itemi)

Discuții,
schematizare

Total ore Seminar

Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
(4 ore)
Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
(4 ore)
Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
(4 ore)
28

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

10.4 Curs
10.5
Seminar/
laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Se evaluează răspunsurile
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.

Examen scris
Evaluare continuă:

10.3
Pondere din
nota finală
60%
40%

- 1 temă de evaluare pe parcursul 15%
semestrului, prezentata oral la seminar *
- 1 test pentru evaluarea cunostintelor 15%
sustinut oral in cadrul seminarului**
- Prezenta activa, susținere proiecte și 10%
lucrări practice

*Temă pentru seminar: Elaborarea unui eseu între 1000-1500 de cuvinte despre diferențele și asemănările
observate între Inventarul multifazic de personalitate Minnesota - MMPI și Inventarul multifazic de
personalitate California (CPI)
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Test format din 10 întrebări din aplicarea Inventarul multifazic de
personalitate California- CPI – H.Gough (versiunea 260 itemi)
10.6 Standard minim de performanţă
•
cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
•
activitate la seminar de 40 %.
Data completării
27/09/2019

Semnătura titularului de curs
Dr. Ionel Mohîrță

Data avizării în departament
03/10/2019

Semnătura titularului de seminar
Dr. Ionel Mohîrță

Semnătura Directorului de Departament,
Conf. univ.dr. Iftode Florin

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020

PSIHOLOGIE COGNITIVĂ
Lect.univ.dr. Marian Panainte
Lect.univ.dr. Marian Panainte
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2
Examen scris
Obligatorie

2.8. Codul
disciplinei
PSI 2207

Credite
4

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
14
ore
30
20
20
3
10
83
125
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
- Nu este cazul
4.1 de
curriculum
- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din
4.2 de
domeniul psihologic.
competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet.
desfăşurare a
Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din http://online.univcursului
danubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiPasi
3.pdf
5.2 de
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet
desfăşurare a
•
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu
seminarului /
studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor fi
laboratorului
depunctate.

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face
parte disciplina)
C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
C.4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C.5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
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;
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)
Familiarizarea studenţilor cu psihologia cognitivă şi abordarea cognitivistă a
7.1 Obiectivul
general
al sistemului psihic uman.
disciplinei
7.2.Obiectivele
 Analiza locului şi rolului psihologiei cognitive în cadrul ştiinţelor cognitive
specifice
 Discutarea principalelor paradigme de studiu ale psihologiei cognitive
 Abordarea din perspectivă cognitivă a sistemului psihic uman (prelucrarea
informaţiei vizuale, atenţia, categorizarea, imagistica mentală, memoria,
reprezentarea cunoştinţelor, decizia, rezolvarea de probleme şi
raţionamentul).
8. Conţinuturi
8.1 Curs
I. Introducere în psihologie cognitivă
1. Apariția psihologiei cognitive
2. Procesarea informației vizuale
3. Atenția vizuală
II. Sistemele mnezice
4. Caracterul sistematic al memoriei
5. Memoria senzorială
6. Memoria de scurtă durată / de lucru şi memoria
de lungă durată;
7. Memoria episodică şi memoria semantică;
III. Reprezentarea și organizarea cunoștiințelor
1. Modalităţi de orgaizare a cunoştinţelor
2. Decizia / Definire; Scheme si strategii cognitive
implicate in luarea deciziei
3. Inconştientul Cognitiv
4. Imagistica mintală.

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

Observaţii
6 ore

10 ore

6 ore

IV. Arhitectura sisitemului cognitiv uman
1. Rezolvarea de probleme și raționamentul

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

6 ore

BIBLIOGRAFIE

-

-

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
David, D., Prelucrări inconştiente de informaţie , Bucureşti/Cluj, Editura Tritonic, 2004
Panainte Marian, Note de curs, 2016
Dienes, Z. and Seth, A. (2015) Consciousness: conscious versus unconscious processes. In: Davey,
Graham (ed.) Introduction to Psychology. Wiley, Chichester.
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Taylor & Francis
(6th edition)
Miclea, M. Psihologie cognitivă, Modele teoretico-experimentale, Iaşi, Editura Polirom, 2003
Opre, A., Inconștientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental și aplicații (ediţia a II-a revăzută
şi adăugită), Iaşi, Editura Polirom, 2012
Rusu, E.C., Psihologie cognitivă, Ediția a 3-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2008
Sternberg, R. & Sternberg, K. (2011). Cognitive psychology. Cengage Learning (6th edition).
Wills, Frank, Psihoterapie & Consiliere cognitiv-comportamentală, Bucureşti, Editura Herald, 2012
Dienes, Z. and Seth, A. (2015) Consciousness: conscious versus unconscious processes. In: Davey,
Graham (ed.) Introduction to Psychology. Wiley, Chichester.
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Taylor &
Francis (6th edition)
Opre, A., Inconștientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental și aplicații (edi -Rusu, E.C.,
Psihologie cognitivă, Ediția a 3-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2008
Sternberg, R. & Sternberg, K. (2011). Cognitive psychology. Cengage Learning (6th edition). ţia a II-a
revăzută şi adăugită), Iaşi, Editura Polirom, 2012
Holdevici, I., Tratat de psihoterapie cognitiv- comportamentală, București, Editura Trei, 2011
Friedberg, R. D.
Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013

Bibliografie de elaborare a cursului
Baddeley, A. (2002). Is Working Memory Still Working? European Psychologist, 85-97
Baddeley, A., Eysenck, M.W., & Anderson, M. (2009). Memory. (cap 3 – Working Memory)
David, D., Prelucrări inconştiente de informaţie , Bucureşti/Cluj, Editura Tritonic, 2004
Dienes, Z. and Seth, A. (2015) Consciousness: conscious versus unconscious processes. In: Davey,
Graham (ed.) Introduction to Psychology. Wiley, Chichester.
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Taylor & Francis
(6th edition)
Miclea, M. Psihologie cognitivă, Modele teoretico-experimentale, Iaşi, Editura Polirom, 2003
Opre, A., Inconștientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental și aplicații (ediţia a II-a revăzută
şi adăugită), Iaşi, Editura Polirom, 2012
Rusu, E.C., Psihologie cognitivă, Ediția a 3-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2008
Sternberg, R. & Sternberg, K. (2011). Cognitive psychology. Cengage Learning (6th edition).
Wills, Frank, Psihoterapie & Consiliere cognitiv-comportamentală, Bucureşti, Editura Herald, 2012
Dienes, Z. and Seth, A. (2015) Consciousness: conscious versus unconscious processes. In: Davey,
Graham (ed.) Introduction to Psychology. Wiley, Chichester.
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Taylor &
Francis (6th edition)
Opre, A., Inconștientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental și aplicații (edi -Rusu, E.C.,
Psihologie cognitivă, Ediția a 3-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2008
Sternberg, R. & Sternberg, K. (2011). Cognitive psychology. Cengage Learning (6th edition). ţia a II-a
revăzută şi adăugită), Iaşi, Editura Polirom, 2012
Holdevici, I., Tratat de psihoterapie cognitiv- comportamentală, București, Editura Trei, 2011
Friedberg, R. D.
Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013

8.2 Seminar / laborator
I. Seminar introductiv: aspecte organizatorice și
facilitarea familiarizării cu obiectul de studiu și
metodele psihologiei cognitive.
II. Rolul schemelor și scenariilor cognitive în
procesarea informațiilor și luarea deciziilor.
III. Erori, euristici și bias-uri în gândire,
judecată și luarea deciziilor.
IV. Distorsiuni ale memoriei (amintiri false,
iluzii ale memoriei).

V. Procesare automată versus controlată în
sistemul cognitiv uman.
VI. Învățarea implicită

Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning

Observaţii
2 ore

4 ore

2 ore

6 ore

Bibliografie
-

David, D., Prelucrări inconştiente de informaţie , Bucureşti/Cluj, Editura Tritonic, 2004
Dienes, Z. and Seth, A. (2015) Consciousness: conscious versus unconscious processes. In: Davey,
Graham (ed.) Introduction to Psychology. Wiley, Chichester.
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Taylor & Francis
(6th edition)
Miclea, M. Psihologie cognitivă, Modele teoretico-experimentale, Iaşi, Editura Polirom, 2003
Opre, A., Inconștientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental și aplicații (ediţia a II-a revăzută
şi adăugită), Iaşi, Editura Polirom, 2012
Rusu, E.C., Psihologie cognitivă, Ediția a 3-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2008
Sternberg, R. & Sternberg, K. (2011). Cognitive psychology. Cengage Learning (6th edition).
Wills, Frank, Psihoterapie & Consiliere cognitiv-comportamentală, Bucureşti, Editura Herald, 2012
Dienes, Z. and Seth, A. (2015) Consciousness: conscious versus unconscious processes. In: Davey,
Graham (ed.) Introduction to Psychology. Wiley, Chichester.
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Taylor &
Francis (6th edition)
Opre, A., Inconștientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental și aplicații (edi -Rusu, E.C.,
Psihologie cognitivă, Ediția a 3-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2008
Sternberg, R. & Sternberg, K. (2011). Cognitive psychology. Cengage Learning (6th edition). ţia a II-a
revăzută şi adăugită), Iaşi, Editura Polirom, 2012
Holdevici, I., Tratat de psihoterapie cognitiv- comportamentală, București, Editura Trei, 2011
Friedberg, R. D.
Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013

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
10.4
Evaluare
finală
10.5
Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota
finală
60%

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
Evaluare continuă:
40%
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
- 1 temă de evaluare pe
15%
elaborarea unor referate, teme de casă pe
parcursul semestrului,
platforma Danubius online sau prezentate
prezentata oral la seminar *
oral la seminar, teste pe platforma
- 1 test pentru evaluarea
15%
Danubius online sau sustinute in cadrul
cunostintelor sustinut oral in
seminarului, participarea la dezbateri,
cadrul seminarului**
gradul de însuşire a limbajului de
- Prezenta activa, susținere
10%
specialitate.
proiecte și lucrări practice
*Temă pentru seminar - Elaborarea unui eseu cu numele ”Rolul introspecției în evaluarea conștientizării în
psihologia cognitivă
*Test pentru evaluarea cunostintelor – Test conform cu cel atasat in site-ul de curs
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 40 %.
Data completării
27/09/2019

Semnătura titularului de curs
Lect.univ.dr. Panainte Marian

Data avizării în departament
03/10/2019

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Panainte Marian
Semnătura directorului de departament
Conf. univ.dr. Iftode Florin

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
de Comunicare şi Relaţii Internaţionale
de Comunicare şi Ştiinţe politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020

PRACTICĂ DE SPECIALITATE ȘI ÎN RELAȚIE CU
LICENȚA I

Lect.dr. Negulescu Iulian
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2
Examen scris
Obligatorie

2.8. Codul
disciplinei
PSI 2208

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
5
din care: curs
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
70
din care: curs
seminar / laborator
învățământ
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu
70
individual
3.9 Total ore pe semestru
70
3.10 Numărul de credite
5

Credite
5

5
70
ore
10
10
50

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
- Nu este cazul
4.2 de
- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din
competențe
domeniul psihologic.
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
desfășurare a
internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din
cursului
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiPa
si3.pdf
5.2 de
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
desfășurare a
internet
seminarului /
•
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

laboratorului

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

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina.)
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
C.4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C.5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
C.6. 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;
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 Disciplina urmărește dobandirea de cunostinte si abilitati pentru
realizarea unor lucrari academice ce constutuie modalitati de evaluare
pe parcursul anilor de studiu (proiect, recenzie, eseu etc.) și
familiarizarea cu profesia de psiholog
7.2 Obiectivele specifice
Să exerseze tehnici de auto și inter-cunoaștere
Să diferențieze principalele domenii de activitate specifice profesiei de
psiholog
Să exerseze abilitățile de lucru în grup
Să cunoască structura și rolul Colegiului Psihologilor din România
Să cunoască elementele principale ale unei prezentări
8. Conținuturi

2

În activitatea de practică obiectivele generale şi cele specifice ale instruirii sunt progresive, se construiesc
treptat. Trebuie să li se ofere studenţilor suficiente oportunităţi de a-şi folosi cunoştinţele, abilităţile,
valorile şi creativitatea. Practica de specialitate este o componentă esenţială a procesului de învăţământ şi
are scopul de a crea un cadru real pentru completarea, clarificarea şi aplicarea cunoştinţelor teoretice
dobândite în cadrul cursurilor şi seminariilor. Fiecare student din anul II trebuie să desfăşoare practică 5 ore
săptămânal. Pentru aceasta coordonatorul de practică din partea Universităţii, studentul şi reprezentantul
instituţiei vor încheia un acord de colaborare privind desfăşurarea practicii.

„Caietul / jurnalul de practică” trebuie să cuprindă:
prezentarea instituţiei, organizaţiei în care studentul îşi efectuează practica de specialitate (fişa
instituţiei/organizaţiei): descrierea întregii activităţi practice desfăşurate de student, autoevaluarea conduitei
(prezentarea sarcinilor de lucru, descrierea experienţelor avute în fiecare etapă de formare a abilităţilor
necesare asistentului social, prezentarea studiilor de caz, prezentarea modului de efectuare şi întocmire a
anchetei sociale, descrierea paşilor parcurşi pt soluţionarea unui caz etc.); observaţiile proprii (disfuncţii
constatate, concluzii şi propuneri);
Pentru fiecare zi de practică studentul va trebui să fixeze, în acord cu tutorele din instituţie, scopurile,
obiectivele şi sarcinile zilei respective. La finalul orelor de practică, vor fi făcute unele observaţii (care vor fi
consemnate şi în jurnalul de practică) privind activitatea desfăşurată: contactele realizate, baza teoretică
folosită, sarcinile îndeplinite, sarcinile neîndeplinite (din ce motiv, când vor fi îndeplinite), situaţiile în care
au fost întâmpinate dificultăţi, cum se intenţionează înlăturarea dificultăţilor în viitor etc.. Activitatea
descrisă pentru fiecare zi de practică trebuie să justifice orele de practică desfăşurate (2 ore), iar caietul de
practică va fi vizat de tutorele instituţiei. Totodată sunt propuse întâlniri lunare cu coordonatorul de practică
pentru soluţionarea problemelor apărute, pentru împărtăşirea experienţelor, pentru căutarea împreună a unor
soluţii pentru cazurile mai dificile, întâlniri opţionale care se doresc a fi o resursă adiţională pentru student.
Studentul va întocmi pentru colocviul final un „Raport de practică” (document sintetic privind experienţa
de învăţare practică din perspectivă teoretică, metodologică şi personală) care are menirea de a oglindi atât
activitatea desfăşurată, cunoştinţele acumulate, disfuncţiile constatate, concluziile şi propunerile studentului.
În cadrul colocviului de practică studenţii vor prezenta „Caietul / Jurnalul de practică” şi vor susţine
„Raportul de practică”, prezentare care trebuie să oglindească ce a acumulat studentul din perspectivă
teoretică, metodologică şi personală în timpul practicii, cât de bine cunoaşte cadrul legislativ din domeniu.
Evaluarea studenţilor se va face pe baza notei propuse de coordonatorul de practică din partea instituţiei
(pornind de la activitatea desfăşurată, obiectivele îndeplinite, conduita profesională, jurnalul de practică,
raportul de practică, prezenţa, dezvoltarea studentului ca profesionist etc.).
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
10.3 Pondere
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
din nota
finală
10.4 Curs
-%
Frecvenţă, elaborarea unor
Evaluare continuă
10.5 Seminar /
100%
referate, proiecte, teste,
Colocviu practica
laborator
participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanță
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar
3

25/09/2019

Lect.univ.dr. Negulescu Iulian

Data avizării în departament
03/10/2019

Lect.univ.dr. Negulescu Iulian
Semnătura directorului de departament

Conf.univ.dr. Florinel Iftode
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020

PSIHOLOGIA FAMILIEI
Lect.univ.dr. Marian Panainte
Lect.univ.dr. Marian Panainte
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2
Examen scris
Obligatorie

2.8. Codul
disciplinei
PSI 2109A

Credite
5

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
30
10
10
9
10
69
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
- Nu este cazul
4.1 de
curriculum
- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din
4.2 de
domeniul psihologic.
competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare •
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet.
a cursului
Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiPas
i3.pdf
5.2 de desfăşurare •
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet
a seminarului /
•
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu
laboratorului
studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor fi
depunctate.
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face
parte disciplina)
C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
C.4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C.5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
C.6. 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;
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)
Utilizarea cunoştiinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri
7.1 Obiectivul
general
al de situaţii, procese asociate psihologiei familiei. Informarea cursansanților despre
principalele moduri de abordare a situațiilor, educative, a managementului
disciplinei
conflictelor din familie.
Asigurarea unui bagaj de cunoştinţe și competenţe necesare pentru implicarea
7.2.Obiectivele
eficientă în:
specifice
 activităţi de diagnostic psihologic şi evaluare a problemelor apărute în cuplu
și familie,
 intervenţie pentru optimizarea interacțiunii în cuplu și familie,
 intervenție pentru corectarea problemelor apărute în cuplu și familie,
 cercetarea psihologică fundamentală şi aplicativă în psihologia familiei.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
I. Introducere în psihologia familiei
1. Scurt istoric al domeniului psihologiei cuplului și
familiei
2. Psihologia diferenţială a sexelor
II. Cuplul și problematica acestuia
1. Atracţia interpesonală şi idealurile intime
2. Conceptualizarea problemelor apărute în cuplu
3. Normalitatea sistemului familial: Paradigme şi
teorii explicative
III. Interacțiunea părinți-copii
1. Aspecte de disciplinare eficientă
2. Atașament și afecte

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

Observaţii
6 ore

10 ore

6 ore

IV. Familii în dificultate
1. Violența domestică și efectele acesteia
2. Copingul cu boli mentale
3. Stresul intrafamilial și psihopatologia
BIBLIOGRAFIE

-

-

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

6 ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Acriş, C., Cuplul în impas : repere teoretice şi applicative, Bucureşti, Editura Sper, 2013
Panainte Marian, Note de curs, 2016
Bank, S.P., Psihologia relațiilor fraterne, București, Editura Trei, 2016
Gîrlaşu-Dimitriu, Odette, Tehnici psihoterapeutice, Bucureşti, Editura Victor, 2004;
Godeanu, A.S., Manual de psihologia cuplului şi a familiei, Bucureşti, Editura Sper, 2015
Konya, Z., Terapie familială sistemică, Ediția a 2-a, Iași, Editura Polirom, 2012
Marc, G., Abuzul la copii: diagnoză şi intervenţie terapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2015, (2 ex.)
Minulescu, M., Relaţia psihologică cu copilul tău, Bucureşti, Editura Psythe, 2006;
Mitrofan, I., Terapii de familie, Ediţia a 3 a, Bucureşti, Editura Sper, 2012
Ruppert, F., Traumă, atașament, constelații familiale, București, Editura Trei, 2012
Vasile, D., Trauma familială şi resursele compensatorii, Ediţia a 2 a, Bucureşti, Editura Sper, 2012
Vasile, D.L., Introducere în psihologia familiei și psihosexologie, Ediția a 4-a, București, Editura
Fundația România de Mâine, 2007
Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura
Sper, 2014
Acriş, C., Cuplul în impas : repere teoretice şi applicative, Bucureşti, Editura Sper, 2013
Valleres, S., Trucuri psihologice pentru părinți: cum să ne educăm copiii?, Iași, Editura Polirom, 2012
Bank, S.P., Psihologia relațiilor fraterne, București, Editura Trei, 2016
Godeanu, A.S., Manual de psihologia cuplului şi a familiei, Bucureşti, Editura Sper, 2015
Konya, Z., Terapie familială sistemică, Ediția a 2-a, Iași, Editura Polirom, 2012
Marc, G., Abuzul la copii: diagnoză şi intervenţie terapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2015
Ruppert, F., Traumă, atașament, constelații familiale, București, Editura Trei, 2012
Bibliografie de elaborare a cursului
Acriş, C., Cuplul în impas : repere teoretice şi applicative, Bucureşti, Editura Sper, 2013
Bank, S.P., Psihologia relațiilor fraterne, București, Editura Trei, 2016
Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura
Sper,
Dumitrana, M., Copilul instituţionalizat, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998
Gîrlaşu-Dimitriu, Odette, Tehnici psihoterapeutice, Bucureşti, Editura Victor, 2004;
Godeanu, A.S., Manual de psihologia cuplului şi a familiei, Bucureşti, Editura Sper, 2015
Jacobson, Neil S. şi Gurman, Alan S., 1986, Clinical Handbook of Marital Therapy, The Guilford Press,
New York, London;
Konya, Z., Terapie familială sistemică, Ediția a 2-a, Iași, Editura Polirom, 2012
Marc, G., Abuzul la copii: diagnoză şi intervenţie terapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2015, (2 ex.)
Minulescu, M., Relaţia psihologică cu copilul tău, Bucureşti, Editura Psythe, 2006;
Mitrofan, I., Terapii de familie, Ediţia a 3 a, Bucureşti, Editura Sper, 2012
Mitrofan, I., Psihoterapie (repere teoretice, metodologice şi aplicative), Bucureşti, Editura Sper, 2008
Ruppert, F., Traumă, atașament, constelații familiale, București, Editura Trei, 2012
Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, Vol. I - Iaşi, Editura Polirom, 1997;
Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, Vol. 2 - Iaşi, Editura Polirom, 1997;
Turliuc, Maria Nicoleta, 2004, Psihologia cuplului şi a familiei, Performantica, Iaşi;
Vasile, D., Trauma familială şi resursele compensatorii, Ediţia a 2 a, Bucureşti, Editura Sper, 2012
Vasile, D.L., Introducere în psihologia familiei și psihosexologie, Ediția a 4-a, București, Editura
Fundația România de Mâine, 2007
Vasile, D., Trauma familială şi resursele compensatorii, Ediţia a 2 a, Bucureşti, Editura Sper, 2012
Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura
Sper, 2014

- Acriş, C., Cuplul în impas : repere teoretice şi applicative, Bucureşti, Editura Sper, 2013
- Valleres, S., Trucuri psihologice pentru părinți: cum să ne educăm copiii?, Iași, Editura Polirom, 2012
- Bank, S.P., Psihologia relațiilor fraterne, București, Editura Trei, 2016
- Godeanu, A.S., Manual de psihologia cuplului şi a familiei, Bucureşti, Editura Sper, 2015
- Konya, Z., Terapie familială sistemică, Ediția a 2-a, Iași, Editura Polirom, 2012
- Marc, G., Abuzul la copii: diagnoză şi intervenţie terapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2015
- Ruppert, F., Traumă, atașament, constelații familiale, București, Editura Trei, 2012
8.2 Seminar / laborator
Metode şi procedee didactice
Observaţii
I. Noţiuni generale cu privire la sistemul familial explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
8 ore
sinteza, prezentări video, sistem elearning
II. Genograma
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
4 ore
sinteza, prezentări video, sistem elearning
III. Tehnici concrete de intervenţie în cuplu şi
explicaţia, conversaţia euristică,
familie. Teoria şi terapia sistemică: concepte
dezbaterea, brainstorming-ul,
cheie, proces terapeutic, tehnici specifice şi
problematizarea, studiul de caz, analiza,
6 ore
studiu de caz
sinteza, prezentări video, sistem elearning
IV. Tehnici concrete de intervenţie în cuplu şi
explicaţia, conversaţia euristică,
familie.Teoria şi terapia structurală. Teoria şi
dezbaterea, brainstorming-ul,
terapia strategică
problematizarea, studiul de caz, analiza,
10 ore
sinteza, prezentări video, sistem elearning
Bibliografie
-

Bank, S.P., Psihologia relațiilor fraterne, București, Editura Trei, 2016
Gîrlaşu-Dimitriu, Odette, Tehnici psihoterapeutice, Bucureşti, Editura Victor, 2004;
Godeanu, A.S., Manual de psihologia cuplului şi a familiei, Bucureşti, Editura Sper, 2015
Jacobson, Neil S. şi Gurman, Alan S., 1986, Clinical Handbook of Marital Therapy, The Guilford Press,
New York, London;
Konya, Z., Terapie familială sistemică, Ediția a 2-a, Iași, Editura Polirom, 2012
Ruppert, F., Traumă, atașament, constelații familiale, București, Editura Trei, 2012
Mitrofan, I., Terapii de familie, Ediţia a 3 a, Bucureşti, Editura Sper, 2012
Vasile, D., Trauma familială şi resursele compensatorii, Ediţia a 2 a, Bucureşti, Editura Sper, 2012
Cucu-Ciuban, G, Elena, O.V., Copii şi adolescenţi : probleme, tulburări, evaluare…, Bucureşti, Editura
Sper, 2014
Acriş, C., Cuplul în impas : repere teoretice şi applicative, Bucureşti, Editura Sper, 2013
Valleres, S., Trucuri psihologice pentru părinți: cum să ne educăm copiii?, Iași, Editura Polirom, 2012
Bank, S.P., Psihologia relațiilor fraterne, București, Editura Trei, 2016
Godeanu, A.S., Manual de psihologia cuplului şi a familiei, Bucureşti, Editura Sper, 2015
Konya, Z., Terapie familială sistemică, Ediția a 2-a, Iași, Editura Polirom, 2012
Marc, G., Abuzul la copii: diagnoză şi intervenţie terapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2015
Ruppert, F., Traumă, atașament, constelații familiale, București, Editura Trei, 2012

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
10.4
Evaluare
finală
10.5
Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota
finală
60%

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
Evaluare continuă:
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
- 1 temă de evaluare pe
elaborarea unor referate, teme de casă pe
parcursul semestrului,
platforma Danubius online sau prezentate
prezentata oral la seminar *
oral la seminar, teste pe platforma
- 1 test pentru evaluarea
Danubius online sau sustinute in cadrul
cunostintelor sustinut oral in
seminarului, participarea la dezbateri,
cadrul seminarului**
gradul de însuşire a limbajului de
- Prezenta activa, susținere
specialitate.
proiecte și lucrări practice
*Test pentru seminar - Construirea și analiza psihogenogramei personale
*Temă pentru evaluarea cunostintelor - Test conform cu cel atasat in site-ul de curs
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 40 %.

Data completării
25/09/2019

Semnătura titularului de curs
Lect.univ.dr. Panainte Marian

Data avizării în departament
03/10/2019

40%
15%

15%

10%

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Panainte Marian
Semnătura directorului de departament
Conf. univ.dr. Iftode Florin

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „Danubius” din Galaţi
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și realații Internaționale
Psihologie
Licență
PSIHOLOGIE
IF
2019-2020
PSIHOPEDAGOGIA DEFICIENȚILOR MINTALI
Lect.univ.dr. Neaga SUSANU
Lect.univ.dr. Neaga SUSANU
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul 2.8. Codul
Cre
evaluare
disciplinei1
disciplinei
dite
Examen scris
Obligatorie PSI 2110A
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
3.4. Total ore din planul de
56 Din care 3.5. curs 28 Din care seminar/ laborator
învăţământ
3.7.Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii,
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: Comunicare cu studenţii
3.8. Total ore studiu individual
3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numărul de credite

2
28
Ore
20
15
10
10
4
10
69
125
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
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius
desfăşurare a
online, internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati
cursului
instructiunile din http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi
/primiiPasi3.pdf
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius
5.2. de
online, internet
desfăşurare a
•
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun
seminarului/
acord cu studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de
laboratorului
seminar, lucrările vor fi depunctate.
1

obligatorie, opţională, facultativă

1

Competenţe
Transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu
din care face parte disciplina.)
C1.Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
C.4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C.5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
C.6. 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;
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)
 Obiectivul general al disciplinei este identificarea
principalelor
7.1 Obiectivul general al
elemente privind etiologia deficineței mintale;
disciplinei
 Cunoașterea principalele metode de cercetare și identificare diagnostic
a persoanelor cu deficiențe de intelect; clasificările deficienței de
intelect și tipurile aferente.
 Familiarizarea și exersarea cu o serie de cunoștințe și abilități
necesare în profesia de psiholog, precum și deprinderea anunitor tehnici
de lucru specifice psihologiei deficienților mintali.
7.2 Obiective specifice






Să identifice elemente esențiale realizării inserției profesionale și
sociale.
Să să cunoască particularitățile psihopedgogice a deficienților mintali
și specificul activității educative a acestora.
Să abordeze interdisciplinar începând din perioada diagnosticării
deficienței de intelect până în faza compensării, recuperării și integrării
profesionale și sociale
Să cunoască formele de aplicare a principiilor terapeutice, a metodelor
și procedeelor adecvate pentru incluziunea deficienșilor mintali în
societate.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
MODULUL I INTRODUCERE IN SPECIFICUL
DISCIPLINEI, PSIHOLOGIA DEFICIENȚILOR
MINTALI.

2

Metode de predare

Prelegerea, expunerea,

Nr. ore

Observaţii

1.1.. Definirea deficienței mintale , inventar
metodologic
1.2. Specificitatea deficienței mintale
1.3. Indicatorul de dezvoltare intelectuală –
coeficientul de inteligență IQ
1.4. Etiologia deficienței mintale
1.5.. Deficiența mintală de natură ereditară
1.6. Deficiența mintală de natură organică, urmare a
unor leziuni ale sistemului nervos central
4.3. Deficiența mitală cauzată de carențe educative,
afective , socio-culturale
4.4.deficiența mintală polimorfă, cu o mare varietate
tipologică
4.5. Sindroamele cele mai întâlnite în deficiența
mintală
MODULUL II . EXAMINARE
/DIAGNOSTICAREA COPILULUI CU
DEFICIENȚĂ MINTALĂ
2.1.. Depistarea și diagnosticul deficienților mintali
2.2. Tulburările de limbaj la copilul cu deficiență
mintală
2.3. Clasificarea deficiențelor mintale
2.4..clasificarea OMS (Organizația Mondială a
Sanatații)
2.5..Clasificarea AAP (Asociația Americană de
Psihiatrie)
2.6. Clasificarea DSM IV (Diagnostic and Statistical
Manual, American Psyhiatric Association 1994
7. Intelectul de limită sau hipofrenia
7.1. Caracteristici ale inteligenței după M.Cohn
MODULUL III. INCADRAREA ÎN GRADE DE
HANDICAP .CARACTERISTICI
Deficiență mintală de gradul I
8.1. Caracteristici definitorii
9.Deficiență mintală de gradul II
9.1. Caracteristici definitorii
10.Deficiență mintală de gradul III
10.1. Caracteristici definitorii
MODULUL IV. CARACTERISTICILE
PROCESELOR PSIHICE LA DEFICIENTUL
MINTAL:
4.1.Percepția și reprezentarea
4.2. Iimaginația, atenția, memoria, - specificul
manifestării la deficienții mintali
4.3..Gândirea și motivația - particularități
4.4. Dezvoltarea personalității deficientului mintal
14.Afectivitatea și compensarea în cazul
personalității deficientului de intelect.

dezbaterea, studiul de caz,
analiza, materiale video
exemplificarea

8 ore

,
Prelegere, expunere,
studiu de caz, Prelegerea,
dezbaterea, studiul de caz,
analiza
Prelegere, expunere,
dezbatere,
exemplificări

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

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

6 ore

6 ore

8 ore

BIBLIOGRAFIE
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Avramescu, M.D. (2008), Defectologie și logopedie ,Ed. Fundația Romania de Maine, București
- Susanu Neaga, Note de curs, 2016

3

-

-

Alois Gherguț, (2005), Sinteze de psihopedagogie specială, Ed. Polirom, Iași
Alois Gherguț. (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed.Polirom , Iași
Arcan , P., Ciumăgean ,D., (1980), Copilul deficient mintal, Ed. Facla Timișoara
Cosmovici, A., Iacob ,L., ((1998), Psihologie școlară, Ed. Polirom, Iași
Freud Ana, (2002), Normal și patologic la copil.Evaluări ale dezvoltării, Ed. Fundației Generația,
București
Mitrofan, N., (2005), Testarea psihologică, Ed. Polirom, Iași
Verza , Emil , Verza Fl., (coord), (2011), Tratat de psihopedagogie specială, Ed. Universității din
București
Verza , Emil , Verza Fl., (coord), (2011), Tratat de psihopedagogie specială, Ed. Universității din
București
Alois Gherguț. (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed.Polirom , Iași
Susanu Neaga , (2010), „ Învăţământul incluziv şi incluziunea socială”, articol publicat în revista
Analele Universităţii „Dunărea de Jos”, Fascicula XX; Sociologie, anul V.
Susanu Neaga , (2010), “Specificul manifestărilor creative la şcolarii mici cu deficienţă mintala”,
articol publicat în volumul Simpozionului naţional cu participare internaţonală, Kreatikon,
editia a-VII-a Iaşi, Univ. Petre Andrei.
Susanu Neaga ,(2010), “Creativitatea, metodă de integrare şi socializare a elevilor cu CES. Studiu
Comparativ, , articol publicat în volumul Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională,
”Consilierea şcolară între provocări şi paradigme”, Univ. “OVIDIUS” Constanţa,
Verza Emil, Verza Fl.,(coord), (2011), Tratat de psihopedagofie specială, Ed. Universității din
București.
Roșan, A., Psihopedagogie specială: modele de evaluare și intervenție, Iași, Editura Polirom, 2015
Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016
Ciubotaru, V., Neuroștiința dizabilității, București, Editura Universit., 2009
Chowdhury, U., Copilul cu ticuri și sindromul Tourette: ghid pentru…, București, Editura Trei, 2016
Susanu, N., Consilierea în asistență socială, Brăila, Ed. Sf. Ierarh Nicolae, 2011
Susanu Neaga – Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului..., Brăila, Ed. Sf. Ier.
Nicolae, 2018

Bibliografie de elaborare a cursului
- Avramescu, M.D. (2008), Defectologie și logopedie ,Ed. Fundația Romania de Maine, București
- Alois Gherguț, (2005), Sinteze de psihopedagogie specială, Ed. Polirom, Iași
- Alois Gherguț. (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed.Polirom , Iași
- Arcan , P., Ciumăgean ,D., (1980), Copilul deficient mintal, Ed. Facla Timișoara
- Enăchescu, C-tin, (1996), Tratat de igienă mintală, EDP, București
- Freud Ana, (2002), Normal și patologic la copil.Evaluări ale dezvoltării, Ed. Fundației Generația,
București
- Lăzărescu ,M,
- Mitrofan, N., (1997) , Testarea psihologică a copilului mic, Ed. Press Mihaela SRL București
- Mitrofan, N., (2005), Testarea psihologică, Ed. Polirom, Iași
- Păunescu, C., Mușu, I., (1990), Recuperarea medico-pedagogică a copilului handicapat mintal, Ed.
Medicală,
București
- Popovici, D.Vlad., (2007), Orientări teoretice și practice în educația integrată, Ed. Universității A.
Vlaicu, Arad
- Popovici D. Vlad,. Matei, S.R. (2005), Terapia ocupațională pentru persoanele cu deficiențe, Ed.
Muntenia, Constanța
- Susanu Neaga , (2010), „ Învăţământul incluziv şi incluziunea socială”, articol publicat în revista
Analele Universităţii „Dunărea de Jos”, Fascicula XX; Sociologie, anul V.
Susanu Neaga , (2010), “Specificul manifestărilor creative la şcolarii mici cu deficienţă mintala”,
articol publicat în volumul Simpozionului naţional cu participare internaţonală, Kreatikon,
editia a-VII-a Iaşi, Univ. Petre Andrei.
- Susanu Neaga ,(2010), “Creativitatea, metodă de integrare şi socializare a elevilor cu CES. Studiu
Comparativ, , articol publicat în volumul Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională,
”Consilierea şcolară între provocări şi paradigme”, Univ. “OVIDIUS” Constanţa,
- Verza Emil, Verza Fl.,(coord), (2011), Tratat de psihopedagofie specială, Ed. Universității din
București.
-

Roșan, A., Psihopedagogie specială: modele de evaluare și intervenție, Iași, Editura Polirom, 2015
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-

Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016
Ciubotaru, V., Neuroștiința dizabilității, București, Editura Universit., 2009
Chowdhury, U., Copilul cu ticuri și sindromul Tourette: ghid pentru…, București, Editura Trei, 2016
Susanu, N., Consilierea în asistență socială, Brăila, Ed. Sf. Ierarh Nicolae, 2011
Susanu Neaga – Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului..., Brăila, Ed. Sf. Ier.
Nicolae, 2018

8.2 Seminar/laborator
1. Terminologie și definiții ale
deficienței mintală

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

Nr. ore
2 ore

2. Teorii și concepte în
Dezbateri în baza unor texte din
deficiența mintală
bibliografie. Studiu de caz
2.1. Particularitățile psihologice
în deficiența mintală

2 ore

3. Particularități ale
comunicării prin limbaj
verbal la copii cu deficiență
mintală.
3.1. Frecventa tulburărilor de
linbaj

2 ore

Studiu de caz. Analiza explicaţia, conversaţia
dezbaterea, analiza, materiale video-audio

4. Diadnosticul diferențiat în Studiu de caz. Analiza unor texte
deficiența mintală
din bibliografie, explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea, brainstorming
5. Clasificari ale factorilor Analiza unor texte
cauzali ai deficienței mintale din bibliografie, explicaţia, conversaţia
(după A.F.Tredgold;
E.O. euristică, dezbaterea,
Lewis; A.Straus; M.S. Pevzner)

2 ore

6. Forme
ale deficienței Aplicaţie Studiu de caz. Analiza explicaţia,
mintale , detrminate de factori conversaţia dezbaterea, brainstorming, ,
extrinseci (factorii perinatali; analiza, materiale video-audio
factorii postnatali; factorii
psihogeni)

2 ore

7.ParticularitățIale proceselor
cognitive primare (senzația,
percepția) la copilul cu deficit
de intelect
8. Particularități ale proceselor
psihice cognitiv superioare , la
copii și adolescenți cu
deficiență mintală
9 Particularitîți psihice
specifice personalității
deficientului mintal

Aplicaţie Studiu de caz. Analiza explicaţia,
conversaţia dezbaterea, brainstorming, ,
analiza, materiale video-audio

2 ore

Aplicaţie. Studiu de caz, explicația,
dezbaterea .

2 ore

Dezbateri în baza unor texte din
bibliografie. Studiu de caz

2 ore

10 . Studii de caz privitor la
deficientul mintal în cazul
autismului și deficiența mintala

Studiu de caz. Analiza explicaţia, conversaţia
dezbaterea, analiza, materiale video-audio

2 ore

11. . ”Pot fi copii cu deficiență
mintală educați în școala de
masă?” (dezbatere academică

Explicația, demonstrația, aplicația

2 ore

5

2 ore

Observaţii

tip K .Popper)
12. ”Pot persoanele cu
dizabilități mentale să își
întemeieze familii?” (dezbatere
academică tip K .Popper)
13. . Observarea și
identificarea elementelor din
tabloul simptomatologic, al
deficienței mintale în cazul
elevilor din scola speciala
14.
Utilizarea/aplicarea/scorarea
testelor de calcularea a IQ și
EQ.
14.1. Stabilirea coeficientului
de inteligență
BIBLIOGRAFIE
-

-

-

-

Dezbateri în baza unor texte din
bibliografie. Studiu de caz

2 ore

Dezbateri în baza unor texte din
bibliografie. Studiu de caz

2 ore

Dezbateri în baza unor texte din
bibliografie. Studiu de caz

2 ore

Avramescu, M.D. (2008), Defectologie și logopedie ,Ed. Fundația Romania de Maine, București
Alois Gherguș, (2005), Sinteze de psihopedagogie specială, Ed. Polirom, Iași
Alois Gherguț. (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed.Polirom , Iași
Arcan , P., Ciumăgean ,D., (1980), Copilul deficient mintal, Ed. Facla Timișoara
Cosmovici, A., Iacob ,L., ((1998), Psihologie școlară, Ed. Polirom, Iași
Dumitriu Odette, (2014), Comunicare terapeutică, Edit. Herald, BBucuresti
Enăchescu, C-tin, (1996), Tratat de igienă mintală, EDP, București
Freud Ana, (2002), Normal și patologic la copil.Evaluări ale dezvoltării, Ed. Fundației Generația,
București
Mitrofan, N., (1997) , Testarea psihologică a copilului mic, Ed. Press Mihaela SRL București
Mitrofan, N., (2005), Testarea psihologică, Ed. Polirom, Iași
Miclea Mircea, (2003), Psihologie cognitivă :Metode teoretico-experimentale; Edit. Polirom, Iași
Păunescu, C., Mușu, I., (1990), Recuperarea medico-pedagogică a copilului handicapat mintal, Ed.
Medicală,
București
Popovici D. Vlad,. Matei, S.R. (2005), Terapia ocupațională pentru persoanele cu deficiențe, Ed.
Muntenia, Constanța
Peeters, T., (2016), Autismul ;teorie si intervenție educațională Edit. Polirom , Iași
Susanu Neaga , (2010), „ Învăţământul incluziv şi incluziunea socială”, articol publicat în revista
Analele Universităţii
„Dunărea de Jos”, Fascicula XX; Sociologie, anul V.
Susanu Neaga , (2010), “Specificul manifestărilor creative la şcolarii mici cu deficienţă mintala”,
articol
publicat în volumul Simpozionului naţional cu participare internaţonală, Kreatikon,
editia a-VII-a Iaşi, Univ. Petre Andrei.
Susanu Neaga ,(2010), “Creativitatea, metodă de integrare şi socializare a elevilor cu CES. Studiu
Comparativ, , articol publicat în volumul Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională,
”Consilierea şcolară între provocări şi paradigme”, Univ. “OVIDIUS” Constanţa,
Siewert, H. (1998), Cum să ne calculăm coeficientul de inteligență, Edit. Gemina Pres, Bucuresti
Verza Emil, Verza Fl.,(coord), (2011), Tratat de psihopedagofie specială, Ed. Universității din
București
Alois Gherguț. (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed.Polirom , Iași
Verza , Emil , Verza Fl., (coord), (2011), Tratat de psihopedagogie specială, Ed. Universității din
București
Alois Gherguț. (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed.Polirom , Iași
Susanu Neaga , (2010), „ Învăţământul incluziv şi incluziunea socială”, articol publicat în revista
Analele Universităţii „Dunărea de Jos”, Fascicula XX; Sociologie, anul V.
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Susanu Neaga , (2010), “Specificul manifestărilor creative la şcolarii mici cu deficienţă mintala”,
articol publicat în volumul Simpozionului naţional cu participare internaţonală, Kreatikon,
editia a-VII-a Iaşi, Univ. Petre Andrei.
Susanu Neaga ,(2010), “Creativitatea, metodă de integrare şi socializare a elevilor cu CES. Studiu
Comparativ, , articol publicat în volumul Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională,
”Consilierea şcolară între provocări şi paradigme”, Univ. “OVIDIUS” Constanţa,
Verza Emil, Verza Fl.,(coord), (2011), Tratat de psihopedagofie specială, Ed. Universității din
București.
Roșan, A., Psihopedagogie specială: modele de evaluare și intervenție, Iași, Editura Polirom, 2015
Pânișoară, G., Copilăria și adolescența: provocări actuale în…, Iași, Editura Polirom, 2016
Ciubotaru, V., Neuroștiința dizabilității, București, Editura Universit., 2009
Chowdhury, U., Copilul cu ticuri și sindromul Tourette: ghid pentru…, București, Editura Trei, 2016
Susanu, N., Consilierea în asistență socială, Brăila, Ed. Sf. Ierarh Nicolae, 2011
Susanu Neaga – Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului..., Brăila, Ed. Sf. Ier.
Nicolae, 2018

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 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

10.4. Evaluare finală

Se evaluează răspunsurile

Examen scris

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.

10.3. Pondere
din nota
finală
60%

Evaluare continuă:

- 1 temă de evaluare
pe parcursul
semestrului,
prezentata oral la
seminar *
- 1 test pentru
evaluarea
cunostintelor sustinut
oral in cadrul
seminarului**
- Prezenta activa,
susținere proiecte și
lucrări practice
*Temă pentru seminar, Alegeți trei catacteristici ale deficienței de intelect
și
repercursiunile acestora în comportamentul copilului și în orientarea școlară și profesională
**Test pentru evaluarea cunostintelor – Conform precizarilor din 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
26/09/2019

Semnătura titularului de curs
Lect.univ. dr. Neaga Susanu

7

40%
15%

15%

10%
identificați

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Neaga Susanu

Data avizării în departament
03/10/2019

Semnătura directorului de departament
Conf. univ.dr. Iftode Florin
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învățământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar
II
2.4
2.5
Anul de
Semestrul
studiu

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020

METODOLOGIA CERCETĂRII CALITATIVE
Lect. univ. dr. Ene Angela - Mihaela
Lect. univ. dr. Ene Angela - Mihaela
II

2.6 Tipul de
evaluare
Examen scris

2.7 Regimul
disciplinei2
Obligatorie

2.8. Codul
disciplinei
PSI 2211A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învățământ
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

Credite
4

1
14
ore
32
10
8
4
4
58
100
4

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 •
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
a cursului
internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiPa
si3.pdf
5.2 de desfășurare •
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet
a seminarului /
•
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

laboratorului

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

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina.)
C1.Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei
C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare 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;
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
 Disciplina Metodologia cercetării calitative are ca obiectiv
general formarea unei atitudini ştiinţifice cu privire la rolul
metodologiei si a conceptelor aferente cercetarii sociale, în
vederea planificării, implementării și realizării evaluării unei
cercetări. Activitățile desfășurate vor urmari aprofundarea
aspectelor de bază ale cercetării calitative folosite în
cercetarea socială, prin intermediul acesteia din urmă
realizându-se aplicarea unei înțelegeri a societății în vederea
unei îmbunătățiri globale a condiției umane.
7.2 Obiectivele specifice
 înțelegerea și aprofundarea
noţiunilor și conceptelor
specifice metodelor și tehnicilor de cercetare calitativă;
 identificarea metodei adecvate de cercetare în funcție de
obiectivele urmărite;
 identificarea domeniilor de aplicabilitate a metodologiilor de
cercetare în diferitele știinte, explicarea şi interpretarea
întrepătrunderii acestora cu diversele aspecte/domenii ale
vieții sociale, ca ansamblul în general;
 cunoaşterea elementelor relevante și necesare în întocmirea
unui proiect de cercetare;
 înţelegerea fazelor principale ale unui proiect de cercetare;
 asigurarea unei prezentări raționale a chestiunilor specifice
cercetării;
 implementarea proiectelor de cercetare, colectarea,
analizarea și prezentarea datelor;
 dezvoltarea aptitudinilor manageriale pentru conducerea
proiectelor de cercetare sociologică.
8. Conținuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observații

prelegerea, dezbaterea,
METODOLOGIE, METODĂ, PROCEDURI
I.1. Configurarea metodei de cercetare
studiul de caz, analiza,
materiale video-audio
I.2. Obiectivele cercetării
I.3. Etapele procesului de cercetare
I.3.1.Conceptualizarea
I.3.2. Operaționalizarea conceptelor
I.3.3. Preancheta
I.3.4. Stabilirea obiectivelor
și formularea ipotezelor de cercetare
I.3.5. Determinarea variabilelor şi a indicatorilor
I.3.6. Alcătuirea eșantionului sau a lotului
I.3.7. Alegerea metodei și a tehnicilor de cercetare
I.3.8. Pretestarea instrumentelor de cercetare
I.3.9. Aplicarea în teren a instrumentelor de cercetare
I.3.10. Prelucrarea datelor și a informațiilor obținute
I.3.11. Analiza rezultatelor
I.3.12. Redactarea raportului de cercetare
CANTITATIV ȘI CALITATIV ÎN CERCETARE – prelegerea, dezbaterea,
Aspecte fundamentale privind cercetarea calitativă și studiul de caz, analiza,
materiale video-audio
cercetarea cantitativă
II.1. Eșantionarea
prelegerea, dezbaterea,
DIMENSIUNEA CALITATIVĂ A CERCETĂRII
III.1. Metafore privind natura cercetării
studiul de caz, analiza,
materiale video-audio
calitative
III.2. Interviul
III 2. 1. Nonverbalul în cadrul interviului
III.2.2. Interviul semistructurat sau semidirectiv
III.2.3. Interviul liber sau nondirectiv
III.2.4. Etapele pregătirii unui interviu
III. 2.5. Etapele realizării unui interviu
III.3. Atitudinea dezirabilă a intervievatorului
III.4. Cercetarea de teren
III.5. Observația participativă
III.5.1. Rolurile observatorului
III.5.2. Stadiile procesului observational
prelegerea, dezbaterea,
ALTE METODE ALE CERCETĂRII CALITATIVE
studiul de caz, analiza,
IV.1. Discuția
materiale video-audio
IV.2. Cercetarea documentară și lucrul cu documentele
IV.3. Studiul de caz și monografia
IV.4. Focus-grupul
IV.4.1. Caracteristicile focus-grup-urilor
IV.4.2. Etapele cercetării de tip focus-grup
IV.5. Analiza de conţinut
IV.5.1. Analiza categorială
IV.5.2. Analiza enunțării
IV.6. Analiza calitativă a datelor
BIBLIOGRAFIE

8 ore

4 ore

8 ore

8 ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Andrei, Petre, 1996, Sociologie generală, Polirom, Iași.
- Ene Angela, Note de curs, 2016
- Arsith, Mirela, 2010, Imagologia în contextul comunicării, Prouniversitaria, București;
- Chelcea, Septimiu, 2001, Tehnici de cercetare sociologică, Școala Națională de Studii Administrative și
Politice, București.
- Chelcea, Septimiu, 2004, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Editura
Economică, București.
- Gary, King, 2000, Fundamentele cercetării sociale, Polirom, Iași.

-

McQueen, Ronald A.; Knussen, Christina, 2006, Metode de cercetare în științele sociale, Institutul
European, Iași.
Mihăilescu, Ioan, 2003, Sociologie generală, Polirom, Iași.
Moscovici, Serge; Buschini, Fabrice, 2007, Metodologia științelor socioumane, Polirom, Iași.
Stahl, Henri H., 1974, Teoria și practica investigațiilor sociale, Editura Științifică și Enciclopedică,
București.
Trașcă, Lucian, 2010, Metode și tehnici de cercetare în psihologie, Universitatea „Spiru Haret”,
București.
MILCU, Marius (coord.). Cercetarea modernă în psihologie. Bucureşti: Editura Universitară, 2010
Arsith, Mirela, 2010, Imagologia în contextul comunicării, Prouniversitaria, București
Trașcă, Lucian, 2010, Metode și tehnici de cercetare în psihologie, Universitatea „Spiru Haret”,
București
RĂDULESCU, Mihaela Șt. Metodologia cercetării ştiinţifice. București: Editura Didactică și
Pedagogică, 2011
MILCU, Marius (coord.). Cercetarea modernă în psihologie. Bucureşti: Editura Universitară, 2010,
Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria ,2016
Rotariu, T., Fundamentele metodologice ale științelor sociale, Iași, Editura Polirom, 2016
Sava, F. A., Psihologia validata științific: ghid practice de cercetare în…, Iași, Editura Polirom, 2013
Aniței, M., Ghid de practică psihologică pentru studenți, Ediția a 2-a, București, Editura Universit.,
2010,
Dincă, M., Metode de cercetare în psihologie, Ediția a 2-a, București, Editura Universit., 2016,

Bibliografie selectivă de elaborare a cursului
- Andrei, Petre, 1996, Sociologie generală, Polirom, Iași.
Arsith, Mirela, 2010, Imagologia în contextul comunicării, Prouniversitaria, București;
- Chelcea, Septimiu, 2001, Tehnici de cercetare sociologică, Școala Națională de Studii Administrative și
Politice, București.
- Chelcea, Septimiu, 2004, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Editura
Economică, București.
- De Vaus, D.A., 1996, Surveys in Social Research, ediția a 4-a, UCL Press, Londra.
- Durkheim, Emile, 1974, Regulile metodei sociologice, Editura Știintifică, București.
- Gary, King, 2000, Fundamentele cercetării sociale, Polirom, Iași.
- Iluț, Petru, 1997, Abordare calitativă a socioumanului. Concepte și metode, Polirom, Iași.
- King, Ronald F., 2005, Strategia cercetării, Polirom, Iași.
- Mărginean, Ioan, 2000, Proiectarea cercetării sociologice, Polirom, Iași.
- McQueen, Ronald A.; Knussen, Christina, 2006, Metode de cercetare în științele sociale, Institutul
European, Iași.
- Mihăilescu, Ioan, 2003, Sociologie generală, Polirom, Iași.
- Mihu, Achim, 1992, Introducere în sociologie, Dacia, București.
- Moscovici, Serge; Buschini, Fabrice, 2007, Metodologia științelor socioumane, Polirom, Iași.
- Rabson, C., 1993, Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner-researchers,
Blackwell, Oxford.
- Rotariu, Traian; Petru, Iluț, 1997, Ancheta sociologică și sondajul de opinie, Polirom, Iași.
- Rotariu, Traian (coordonator); Bădescu, Gabriel; Culic, Irina; Mezei, Elemer; Mureșan, Cornelia, 2000,
Metode statistice aplicate în științele sociale, Polirom, Iași.
- Stahl, Henri H., 1974, Teoria și practica investigațiilor sociale, Editura Științifică și Enciclopedică,
București.
- Trașcă, Lucian, 2010, Metode și tehnici de cercetare în psihologie, Universitatea „Spiru Haret”,
București.
- Vlăsceanu, Lazăr, 1986, Metodologia cercetării sociologice. Orientări și probleme, Editura Științifică și
Enciclopedică, București.
- Vlăsceanu, Lazăr, 2008, Introducere în metodologia cercetării sociologice, Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială, Universitatea București.
- Zamfir, Cătălin; Vlăsceanu, Lazăr, 1993, Dicționar de sociologie, Babel, București.
- MILCU, Marius (coord.). Cercetarea modernă în psihologie. Bucureşti: Editura Universitară, 2010
- Arsith, Mirela, 2010, Imagologia în contextul comunicării, Prouniversitaria, București

-

Trașcă, Lucian, 2010, Metode și tehnici de cercetare în psihologie, Universitatea „Spiru Haret”,
București
RĂDULESCU, Mihaela Șt. Metodologia cercetării ştiinţifice. București: Editura Didactică și
Pedagogică, 2011
Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro Universitaria
,2016
Rotariu, T., Fundamentele metodologice ale științelor sociale, Iași, Editura Polirom, 2016
Sava, F. A., Psihologia validata științific: ghid practice de cercetare în…, Iași, Editura Polirom, 2013
Aniței, M., Ghid de practică psihologică pentru studenți, Ediția a 2-a, București, Editura Universit., 2010,
Dincă, M., Metode de cercetare în psihologie, Ediția a 2-a, București, Editura Universit., 2016,

8.2 Seminar / laborator
1. Configurarea metodei de cercetare și obiectivele
cercetării
2. Etapele procesului de cercetare
3. Conceptualizarea și operaționalizarea
conceptelor
4. Preancheta
5. Stabilirea obiectivelor și formularea ipotezelor
de cercetare
6. Alcătuirea eșantionului sau a lotului
1. Alegerea metodei și a tehnicilor de cercetare
2. Pretestarea instrumentelor de cercetare
3. Aplicarea în teren a instrumentelor de cercetare
4. Prelucrarea datelor și a informațiilor obținute
5. Analiza rezultatelor
6. Redactarea raportului de cercetare
1. Aspecte fundamentale privind natura cercetării
calitative
2. Interviul
3. Nonverbalul în cadrul interviului
4. Interviul semistructurat sau semidirectiv
5. Interviul liber sau nondirectiv
1. Etapele pregătirii unui interviu
2. Etapele realizării unui interviu
3. Atitudinea dezirabilă a intervievatorului
4. Cercetarea de teren
5. Observația participativă
6. Rolurile observatorului
7. Stadiile procesului observational
1. Discuția, ca metodă a cercetării calitative
2. Cercetarea documentară și lucrul cu documentele
3. Studiul de caz și monografia
4. Focus-grupul – definire și caracteristici
5. Etapele cercetării de tip focus-grup
1. Analiza de conţinut
2. Analiza categorială
3. Analiza enunțării
4. Analiza calitativă a datelor
BIBLIOGRAFIE
-

Metode de predare
analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, dezbaterea, brainstorming,
studiul de caz, analiza, materiale videoaudio

Observații
2 ore

analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, dezbaterea, brainstorming,
studiul de caz, analiza, materiale videoaudio

4 ore

analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, dezbaterea, brainstorming,
studiul de caz, analiza, materiale videoaudio

2 ore

analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, dezbaterea, brainstorming,
studiul de caz, analiza, materiale videoaudio

2 ore

analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, dezbaterea, brainstorming,
studiul de caz, analiza, materiale videoaudio

2 ore

analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, dezbaterea, brainstorming,
studiul de caz, analiza, materiale videoaudio

2 ore

Andrei, Petre, 1996, Sociologie generală, Polirom, Iași.
Arsith, Mirela, 2010, Imagologia în contextul comunicării, Prouniversitaria, București;
Chelcea, Septimiu, 2001, Tehnici de cercetare sociologică, Școala Națională de Studii Administrative și
Politice, București.
Chelcea, Septimiu, 2004, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Editura
Economică, București.
Gary, King, 2000, Fundamentele cercetării sociale, Polirom, Iași.

-

-

McQueen, Ronald A.; Knussen, Christina, 2006, Metode de cercetare în științele sociale, Institutul
European, Iași.
Mihăilescu, Ioan, 2003, Sociologie generală, Polirom, Iași.
Moscovici, Serge; Buschini, Fabrice, 2007, Metodologia științelor socioumane, Polirom, Iași.
Stahl, Henri H., 1974, Teoria și practica investigațiilor sociale, Editura Științifică și Enciclopedică,
București.
Trașcă, Lucian, 2010, Metode și tehnici de cercetare în psihologie, Universitatea „Spiru Haret”,
București.
MILCU, Marius (coord.). Cercetarea modernă în psihologie. Bucureşti: Editura Universitară, 2010
Arsith, Mirela, 2010, Imagologia în contextul comunicării, Prouniversitaria, București
RĂDULESCU, Mihaela Șt. Metodologia cercetării ştiinţifice. București: Editura Didactică și
Pedagogică, 2011
Vasile, A.S., Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor, Bucureşti, Editura Pro Universitaria
,2016
Rotariu, T., Fundamentele metodologice ale științelor sociale, Iași, Editura Polirom, 2016
Sava, F. A., Psihologia validata științific: ghid practice de cercetare în…, Iași, Editura Polirom, 2013
Aniței, M., Ghid de practică psihologică pentru studenți, Ediția a 2-a, București, Editura Universit., 2010,
Dincă, M., Metode de cercetare în psihologie, Ediția a 2-a, București, Editura Universit., 2016.

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
10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile
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.

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continuă:
- 1 temă de evaluare pe
parcursul semestrului,
prezentata oral la seminar *
- 1 test pentru evaluarea
cunostintelor sustinut oral in
cadrul seminarului**

10.3 Pondere
din nota
finală
70%
30%
15%

15%

*Temă pentru seminar
Realizați un studiu de caz, în calitate de psiholog școlar, pentru o situație problemă de natură educațională ce
a apărut la nivelul unei clase de elevi (de exemplu: rezultate școlare slabe, conflict interpersonal cu colegii,
profesorii, părinții, risc de abandon școlar, absenteism școlar etc.).
1. Definirea problemei: inițialele elevului, vârsta, date privind mediul de provenieță, problema cu care se
confruntă (rezultate școlare slabe, conflict cu colegii, etc.);
2. Descrierea problemei, în plan:
- cognitiv;
- afectiv;
- comportamental.
3. Identificarea cauzelor care au generat problema;
4. Identificarea factorilor de menținere a problemei;
5. Planul de acțiune:
- Obiectivul de lungă durată (este reversul problemei);

- Obiectivele specifice;
- Acțiunile / activitățile.
6. Modalitătile de evaluare și instrumentele utilizate.
10.6 Standard minim de performanță
•
cunoaşterea în proporţie de 70 % a informaţiei predate la curs;
•
activitate la seminar de 30 %.
Data completării
26/09/2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Ene Angela-Mihaela

Data avizării în departament
03/10/2019

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Ene Angela-Mihaela
Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. Iftode Florin

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea
1.7.Forma de învățământ
1.8.Anul universitar

Universitatea „Danubius” din Galaţi
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și realații Internaționale
Psihologie
Licență
PSIHOLOGIE
IF
2019-2020

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

DEFECTOLOGIE ȘI LOGOPEDIE

2.2. Titularul activităţilor de curs

Lect.univ.dr. Neaga Susanu

2.3. Titularul activităţilor de seminar

Lect .univ. dr. Neaga Susanu

2.4. Anul de studiu

II

2.5.
Semestrul

II

2.6. Tipul de
evaluare1
Examen
scris

2.7,
regimul
disciplinei
Optional

2.8. codul
disciplinei
PSI 2212 A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Nr. de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/ laborator
3.4. Total ore din planul de
42 Din care 3.5. curs 28 3.6. seminar/ laborator
învăţământ
3.7.Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii,
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8. Total ore studiu individual
3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numărul de credite

Credite
4

1
14
Ore
20
15
10
3
10
58
100
4

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
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning
a cursului
Danubius online, internet. Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning,
respectati instructiunile din http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/p
rimiiPasi/primiiPasi3.pdf
5.2. de desfăşurare
•
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning
a seminarului/
Danubius online, internet
1

Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu.

1

laboratorului

•
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.

Competenţe
Transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu
din care face parte disciplina.)
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
C.4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C.5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
C.6. 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;

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)
 Obiectivul general al disciplinei este familiarizarea și exersarea
7.1 Obiectivul general al
cu o serie de cunoștințe și abilități necesare în profesia de
disciplinei
psiholog, precum și deprinderea anunitor tehnici de lucru
specifice în domeniul diagnozei și a intervenției psihologice
în cazul persoanelor cu deficiențe.
 Să cunoască, enumere instrumentele și tehnicile specifice în
7.2 Obiective specifice
abordarea copiilor cu deficiențe.
 Să exploreze tehnici specifice intervenției în cazul copiilor
și a adolescenților cu deficiențe;
 Să recunoască imprtanța cunoașterii particularităților de
vârstă și abordarea acestora;
 Să identifice anumite simptome specifice ale diferitelor
problematici abordate.
 Să întocmească un studiu de caz pe baza informațiilor însușite
pe parcursul semestrului/studiului;
 Să elaboreze un plan de intevenție (PIP) pentru anumite
problematici abordate.

2

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Nr.ore
Metode și procedee didactice
MODULUI I. CARACTERIZAREA GENERALĂ . DEFICIENTA MINTALA
1.1.Noțiuni introductive în defectologie și
logopedie. Legile logopediei.
Prelegerea, expunerea
1.2. Deficiența mintală,. Caracteristici ale
8 ore
Studii de caz, exemplificari,
dezvoltării deficientului mintal, Tipologie
discursul interactiv, prezentari
1.3. Deficiența mintală. Sindroamele
video, sistem e-learning
deficienței mintale
1.4. Deficiența mintală. Intervenție psihologică
specifică
MODULUL II DEFICIENȚELE SENZORIALE ȘI MOTORII
2.1. Deficiențele senzoriale de auz. Definire,
clasificare, modalități de evaluare și
intervenție. Specificul funcțiilor si proceselor Prelegerea, expunerea
psihice la deficienții de auz.
Studii de caz, exemplificari,
discursul interactiv, prezentari
2.2. Deficiențe senzoriale de vedere.
Definire, clasificare, , modalități de evaluare și video, sistem e-learning
intervenție, Specificul funcțiilor și proceselor
psihice
în formele deficienței de auz.
2.3.. Deficiențe neuromotorii. Deficnire,
clasificare, modalități de evaluare și
intervenție.Specificul tulburărilor
neuromotorii la copiii cu infirmitate motorie.
MODULUL III TULBURĂRILE DE
LIMBAJ
2.4. Deficiența de limbaj. Etiologie,
,
clasificare, simptomatologie.
3.1. Tulburări de pronunție: dislalia, rinolalia,
definire, manifestări, metode de intervenție.
3.2.. Tulburări ale limbajului scris – citit:
dislexo-disgrafia. Discalculia, definire,
caracteristice metode de intevenție.

6 ore

Prelegerea, expunerea
Studii de caz, exemplificari,
discursul interactiv, prezentari
video, sistem e-learning

10 ore

3.3.. Tulburări de ritm și fluență: : balbismul,
logonevroza
12. Tulburări grave de limbaj: alalia afazia,
dizartria.
Mutismul electiv și psihogen. Tulburările de
limbaj și terapia specifică
MODULUL IV DEFICIENȚE
ASOCIATE
13. Deficiențe asociate.
14. Sindroame, surdo-cecitatea, autismul,
paralizia cerebrală, tulburarea hiperkinetică,
tulburarea de atenție, ADHD.
BIBLIOGRAFIE

Prelegerea, expunerea
Studii de caz, exemplificari,
discursul interactiv, prezentari
video, sistem e-learning

3

4

ore

Observaţii

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Avramescu , M.D., (2008), Defectologie și logopedie, Ed. Fundația Romania de Maine, București
- Neaga Susanu, Note de curs, 2016
- Camarata, S.M., (2016), Întârzierile de vorbire la copii: un simptom sau o etapă, Ed. Trei, București
- Ciubotaru V., (2009), Neuroștiința dizabilității, Ed. Unversitară, București
- Gherguț, Alois, (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed. Polirom, Iași
- Mitrofan , I. (2008), Psihoterapie, - repere teoretice, metodologice și aplicative, Ed. Sper, București
- Peeters, T., (2016), Autismul: teorie și intervenție educațională, Ed. Polirom, Iași
- Rizeanu, S., (2014), Psihodiagnoza și evaluarea clinică a copilului și adolescentului, Ed.
Universitară, București
- Verza, Emil Verza, Fl. (2011), Tratat de psihopedagogie specială, Ed. Universității din București
- Camarata, S.M., (2016), Întârzierile de vorbire la copii: un simptom sau o etapă, Ed. Trei, București
- Ciubotaru V., (2009), Neuroștiința dizabilității, Ed. Unversitară, București
- Verza, Emil Verza, Fl. (2011), Tratat de psihopedagogie specială, Ed. Universității din București
- Adams, G., Berzonski, K., (coord.), (2009), Psihologia adolescenței, Ed. Polirom Iași
- Aniței , Mihai, (2010), Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, București
- Georgescu ,M., (2009), Introducere în consilierea psihologică, Ed. Fundația romania de Maine,
București
- Satir., V., (2011),Terapia familiei, Ed. Trei București
-

-

Camarata, S.M., Întârzierile de vorbire la copii: un simptom sau o etapă, București, Editura Trei, 2016
Susanu, N., Consilierea în asistență socială, Brăila, Ed. Sf. Ierarh Nicolae, 2011
Susanu Neaga – Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului..., Brăila, Ed. Sf. Ier.
Nicolae, 2018
Burlea, G. – Tulburările limbajului scris-citit, Iași, Ed. Polirom, 2007

Bibliografie de elaborare a cursului
- Adams, G., Berzonski, K., (coord.), (2009), Psihologia adolescenței, Ed. Polirom Iași
- Aniței , Mihai, (2010), Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, București
- Camarata, S.M., (2016), Întârzierile de vorbire la copii: un simptom sau o etapă, Ed. Trei, București
- Ciubotaru V., (2009), Neuroștiința dizabilității, Ed. Unversitară, București
- Daniel, David, (2006), Psihologie clinică și psihoterapie, Ed. Polirom, Iași
- Ferreol Giles, Flageul, N. (2007), Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală, Ed. Polirom, Iași
- Georgescu ,M., (2009), Introducere în consilierea psihologică, Ed. Fundația romania de Maine,
București
- Gherguț, Alois, (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed. Polirom, Iași
- Mitrofan , I. (2008), Psihoterapie, - repere teoretice, metodologice și aplicative, Ed. Sper, București
- Peeters, T., (2016), Autismul: teorie și intervenție educațională, Ed. Polirom, Iași
- Rizeanu, S., (2014), Psihodiagnoza și evaluarea clinică a copilului și adolescentului, Ed.
Universitară, București
- Satir., V., (2011),Terapia familiei, Ed. Trei București.
- Verza, Emil Verza, Fl. (2011), Tratat de psihopedagogie specială, Ed. Universității din București
-

-

Camarata, S.M., Întârzierile de vorbire la copii: un simptom sau o etapă, București, Editura Trei, 2016
Susanu, N., Consilierea în asistență socială, Brăila, Ed. Sf. Ierarh Nicolae, 2011
Susanu Neaga – Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului..., Brăila, Ed. Sf. Ier.
Nicolae, 2018
Burlea, G. – Tulburările limbajului scris-citit, Iași, Ed. Polirom, 2007

8.2 Seminar/laborator
1. Problematica deficiențelor la copii și
adolescenți, diagnostic și intervenție
2.Tuburări
Aspeger,

din

spectrul

Metode de predare
Studiu de caz. explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea, analiza, sinteza.
brainstorming-ul

autist.

TSA, Studiu de caz. Analiza unor texte
conversaţia euristică,
dezbaterea,aplicație
3 Tulburări de comportament la copii și
Aplicaţie Studiu de caz. Analiza
explicaţia, dezbaterea, , analiza,
adolescenți, suicidul și automutilarea.
materiale video-audio, aplicația

4

Nr. ore
1 ore

1 ore
1 ore

Observaţii

4. Tulburări de comportament la copii și
adolescenți; depresia, anxietatea, tentative
de suicid.
5. Tulburări de alimentație la copii și
adolecenți
6. Tulburări de atenție la copii și
adolecenți, ADHD, (fenomenologie,
clasificări testare, elaborare plan de
intevenție)

Aplicaţie. Studiu de caz, explicația,
dezbaterea, prezentări video

1 ore

Aplicaţie. Studiu de caz, explicația,
dezbaterea, exemplificări
Aplicaţie Studiu de caz. Analiza
explicaţia, conversaţia dezbaterea,
brainstorming, , analiza, materiale
video-audio

1 ore

7. Tulburări de natură sexuală la copii cu
deficiențe.

Explicația, conversația, studii de caz

1 ore

8.Abuzul și neglijarea în cazul copiilor
și adolescenților cu deficiențe

Aplicaţie, studiu de caz, explicația,
dezbaterea, analiza, materiale videoaudio
Aplicaţie. Studiu de caz, explicația,
dezbaterea
Aplicaţie. Studiu de caz, explicația,
dezbaterea analiza, materiale videoaudio,

1 ore

Aplicaţie. Studiu de caz, explicația,
dezbaterea, analiza, materiale videoaudio
Aplicaţie. Studiu de caz, explicația,
dezbaterea, analiza, materiale videoaudio
Aplicaţie. Studiu de caz, explicația,
dezbaterea
Aplicaţie. Studiu de caz, explicația,
dezbaterea

1 ore

9. Sindromul Down – aspecte practice
ale terapiei limbajului și psihomotricității
10.Metodologie și procedee investigative ,
fisă logopedică, planuri de intervenție , fise
de examinare, planuri de intervenție
personalizate
11.Tulbirări de pronunție și limbaj scris .
Dislalia , rinolalia, dislexo-grafia,
acalculia, planuri de terapie complezxă
12. Tulburare de ritm și fluență . Balbismul
logonevroza, ritmul, respiratia, elemente
de psihoterapie.
13.Procedee și tehnici modelante în alalie
afazie, dizartrie. Tulburări de voce.
14.Tehnici de intervenție specifice în
terapia logopedica, pentru copii și
adolescenți

1 ore

1 ore
1 ore

1 ore
1 ore
1 ore

BIBLIOGRAFIE
-

Avramescu , M.D.,(2008), Defectologie și logopedie, Ed. Fundația Romania de Maine, București
Adams, G., Berzonski, K., (coord.), (2009), Psihologia adolescenței, Ed. Polirom Iași
Aniței , Mihai, (2010), Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, București
Camarata, S.M., (2016), Întârzierile de vorbire la copii: un simptom sau o etapă, Ed. Trei, București
Ciubotaru V., (2009), Neuroștiința dizabilității, Ed. Unversitară, București
Daniel, David, (2006), Psihologie clinică și psihoterapie, Ed. Polirom, Iași
Ferreol Giles, Flageul, N. (2007), Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală, Ed. Polirom, Iași
Georgescu ,M., (2009), Introducere în consilierea psihologică, Ed. Fundația romania de Maine,
București
Gherguț, Alois, (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed. Polirom, Iași
Mitrofan , I. (2008), Psihoterapie, - repere teoretice, metodologice și aplicative, Ed. Sper, București
Peeters, T., (2016), Autismul: teorie și intervenție educațională, Ed. Polirom, Iași
Rizeanu, S., (2014), Psihodiagnoza și evaluarea clinică a copilului și adolescentului, Ed.
Universitară, București
Verza, Emil Verza, Fl. (2011), Tratat de psihopedagogie specială, Ed. Universității din București
Camarata, S.M., (2016), Întârzierile de vorbire la copii: un simptom sau o etapă, Ed. Trei, București
Ciubotaru V., (2009), Neuroștiința dizabilității, Ed. Unversitară, București
Gherguț, Alois, (2016), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Ed. Polirom, Iași
Rizeanu, S., (2014), Psihodiagnoza și evaluarea clinică a copilului și adolescentului, Ed.
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-

-

Universitară, București
Verza, Emil Verza, Fl. (2011), Tratat de psihopedagogie specială, Ed. Universității din București
Adams, G., Berzonski, K., (coord.), (2009), Psihologia adolescenței, Ed. Polirom Iași
Aniței , Mihai, (2010), Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, București
Georgescu ,M., (2009), Introducere în consilierea psihologică, Ed. Fundația romania de Maine,
București
Satir., V., (2011),Terapia familiei, Ed. Trei București

Camarata, S.M., Întârzierile de vorbire la copii: un simptom sau o etapă, București, Editura Trei, 2016
Susanu, N., Consilierea în asistență socială, Brăila, Ed. Sf. Ierarh Nicolae, 2011
Susanu Neaga – Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului..., Brăila, Ed. Sf. Ier.
Nicolae, 2018
Burlea, G. – Tulburările limbajului scris-citit, Iași, Ed. Polirom, 2007

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 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

10.4. Evaluare finală

Se evaluează răspunsurile

10.2. Metode de
evaluare
Examen scris

10.3. Pondere
din nota finală
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
15%
pe parcursul
semestrului,
prezentata oral la
seminar *
- 1 test pentru
15%
evaluarea
cunostintelor sustinut
oral in cadrul
seminarului**
- Prezenta activa,
10%
susținere proiecte și
lucrări practice
*Temă pentru seminar, Prezintă un caz (copil cu ficiență de limbaj), în care să analizezi relația dintre
comunicare procesele reglatorii ( motivația, afectivitatea,voința) și copmortamentul copilului.
**Test pentru evaluarea cunostintelor - Stabileste dezvoltarea mentala la un număr de 10 copii cu varsta
cuprinsa între 6-10 ani, aplicând matricile progresive testul J.C. Raven color (6-12), ani.,
10.6. Standard minim de performanţă
•
cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
•
activitate la seminar de 50 %.

Data completării
26/09/2019

Semnătura titularului de curs
Lect.univ. dr. Neaga Susanu

Data avizării în departament
03/10/2019

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Neaga Susanu

Semnătura directorului de departament
Conf. univ.dr. Iftode Florin
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020

ETICĂ APLICATĂ ÎN PSIHOLOGIE
Conf. univ. dr. Mirela Arsith
Conf. univ. dr. Mirela Arsith
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
evaluare
disciplinei2
disciplinei
Examen scris
Opțională
PSI 2213A

Credite
3

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
28
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore de studiu individual (3.9-3.4)
3.9 Total ore pe semestru (nr. de credite X 25)
3.10 Numărul de credite

1
14
ore
20
10
10
3
4
47
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
- Nu este cazul
4.1 de
curriculum
- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din
4.2 de
domeniul psihologic.
competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de
•Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet.
desfăşurare a
Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din
cursului
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primiiP
asi3.pdf
5.2 de
•Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, internet
desfăşurare a
•Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu studenții.
seminarului /
De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor fi
laboratorului
depunctate.
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face
parte disciplina)
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;
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
. Obiectivul general al cursului îl constituie prezentarea principiilor etice în
general
al
desfăşurarea profesiei de psiholog
disciplinei
7.2.Obiectivele
 Familiarizarea cu conceptele de etică şi morală
specifice
 Familiarizarea cu codul deontologic al profesie de psiholog
 Familiarizarea cu principiile deontologice în intervenţiile psihologice
 Familiarizarea cu principiile deontologice în demersurile de cercetare
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
Mari tradiții etice
I. 2. Definirea eticii aplicate
prelegerea, dezbaterea,
2 ore
I.2. Deontologia contemporană
exemplificarea,
conversația euristică
CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE PSIHOLOG
II.1. Principiul I
Respectarea drepturilor şi demnităţii oricărei persoane
prelegerea, dezbaterea,
II.2. Principiul II
exemplificarea,
2 ore
Responsabilitate profesională şi socială
conversația euristică
II.3.Principiul III
Integritate profesională
STANDARDE ETICE GENERALE
IV.1. IV. Standarde de competenţă
III.2. V. Standarde cu privire la relaţiile umane
III. 3. VI. Standarde de confidenţialitate
III.4. VII. Standarde de conduită colegială
III.5. VIII. Standarde de înregistrare, prelucrare şi păstrare a
datelor
III. 7. X. Standarde pentru declaraţii publice şi reclamă
STANDARDE SPECIFICE

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea,
conversația euristică

2 ore

2 ore

IV.1. XI. Educaţie şi formare
IV 2. XII. Terapie şi consiliere
IV.3. XIII. Evaluare şi diagnoză
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR
V.1. XV. Dispoziții finale
PROCESUL DE LUARE A UNEI DECIZII ETICE
VI.1. Definirea termenilor

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea,
conversația euristică
2 ore
prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea,
conversația
prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea,
conversația
prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea,
conversația euristică

2 ore

PSIHOLOGIA MORALĂ
ŞI NATURA JUDECĂRII MORALE
2 ore
VII.1.Modelul raţionalist al judecăţii morale
VII.2. Modelul social intuiţionist al judecăţii morale
BIBLIOGRAFIE
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Codul deontologic al psihologului https://www.istt.ro/documente
https://www.istt.ro/documente
socioumane.ro/blog/ionelcioara/files/2012
https://www.scribd.com/document/83464400
https://ro.wikipedia.org
Arsith Mirela Etica aplicată în psihologie (note de curs) online pe Platforma UDG
Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi noi cercetări
empirice, București: ProUniversitaria.
Mihailov, E. (2015), „Psihologia morală şi natura judecării morale. O examinare critică a modelului social
intuitionist“, în Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi
noi cercetări empirice, București: ProUniversitaria, pp.61-74
Arsith Mirela Etica aplicată în psihologie (note de curs) online pe Platforma UDG
Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi noi cercetări
empirice, București: ProUniversitaria.
Mihailov, E. (2015), „Psihologia morală şi natura judecării morale. O examinare critică a modelului social
intuitionist“, în Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi
noi cercetări empirice, București: ProUniversitaria, pp.61-74
Aristotel. Etica nicomahică. București: Editura Antet, 2009.
Frankl V. E. Omul în căutarea sensului vieții. București: Editura Meteor Press, 2009
Singer P. Tratat de etică. Editura Polirom. Iaşi, 2006
Virgǎ D. M. Psihologia experimentalǎ de la teorie la practicǎ. Timișoara: Editura Mirton, 2004
Sandu, Antonio – Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate – Iaşi: Lumen, 2009
Caras, Ana- Etică şi dezvoltarea comunitară, Iaşi, Ed. Lumen, 2013
Frunză, Ana- Către o nouă expertiză etică-deconstruind valorile etice, Iaşi, Ed. Lumen, 2016
Valentin, S.B., Etica în afaceri, Buc., ProUniversit., 2014
Knapp, S. J., Dileme etice în psihoterapie, București, Editura Trei, 2016
Bibliografie selectivă de elaborare a cursului
Aristotel. Etica nicomahică. București: Editura Antet, 2009.
Frankl V. E. Omul în căutarea sensului vieții. București: Editura Meteor Press, 2009
Mihailov, E. (2015), „Psihologia morală şi natura judecării morale. O examinare critică a modelului
social intuitionist“, în Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale
rezultatelor şi noi cercetări empirice, București: ProUniversitaria, pp.61-74
Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi noi
cercetări empirice, București: ProUniversitaria.
Pitagora. Legile morale şi politice. București: Editura Antet, 2009. 13. Singer P. Tratat de etică.
Editura Polirom. Iaşi, 2006 14. Virgǎ D. M. Psihologia experimentalǎ de la teorie la practicǎ.
Timișoara: Editura Mirton, 2004.
Sandu, Antonio – Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate – Iaşi: Lumen, 2009
Caras, Ana- Etică şi dezvoltarea comunitară, Iaşi, Ed. Lumen, 2013

Frunză, Ana- Către o nouă expertiză etică-deconstruind valorile etice, Iaşi, Ed. Lumen, 2016
Valentin, S.B., Etica în afaceri, Buc., ProUniversit., 2014
Knapp, S. J., Dileme etice în psihoterapie, București, Editura Trei, 2016
Codul deontologic al psihologului https://www.istt.ro/documente
https://www.istt.ro/documente
socioumane.ro/blog/ionelcioara/files/2012
https://www.scribd.com/document/83464400
https://ro.wikipedia.org
8.2 Seminar / laborator
Metode şi procedee didactice Observaţii
Aplicații și studii de caz: Principii şi standarde în codul Aplicaţii. Studiu de caz
4 ore
deontologic al profesiei de psiholog
Mecanisme de implementare ale sistemelor de etică Aplicaţii. Studiu de caz
4 ore
profesională - exerciții
Aplicarea principiilor deontologice în intervenţiile
Aplicaţii. Studiu de caz
psihologice. Noi dezvoltări – integrarea tehnologiei în
4 ore
practicarea profesiei de psiholog
Aplicarea principiilor deontologice în demersurile de
Aplicaţii. Studiu de caz
2 ore
cercetare. Standarde de bune practici în cercetarea
ştiinţifică
Bibliografie
Arsith Mirela Etica aplicată în psihologie (note de curs) online pe Platforma UDG
Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi noi
cercetări empirice, București: ProUniversitaria.
Mihailov, E. (2015), „Psihologia morală şi natura judecării morale. O examinare critică a modelului
social intuitionist“, în Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale
rezultatelor şi noi cercetări empirice, București: ProUniversitaria, pp.61-74
Aristotel. Etica nicomahică. București: Editura Antet, 2009.
Frankl V. E. Omul în căutarea sensului vieții. București: Editura Meteor Press, 2009
Singer P. Tratat de etică. Editura Polirom. Iaşi, 2006
Virgǎ D. M. Psihologia experimentalǎ de la teorie la practicǎ. Timișoara: Editura Mirton, 2004
Aristotel. Etica nicomahică. București: Editura Antet, 2009.
Frankl V. E. Omul în căutarea sensului vieții. București: Editura Meteor Press, 2009
Mihailov, E. (2015), „Psihologia morală şi natura judecării morale. O examinare critică a modelului
social intuitionist“, în Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale
rezultatelor şi noi cercetări empirice, București: ProUniversitaria, pp.61-74
Olaru, B. & Holman, A. (2015), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi noi
cercetări empirice, București: ProUniversitaria.
Pitagora. Legile morale şi politice. București: Editura Antet, 2009. 13. Singer P. Tratat de etică.
Editura Polirom. Iaşi, 2006 14. Virgǎ D. M. Psihologia experimentalǎ de la teorie la practicǎ.
Timișoara: Editura Mirton, 2004.
Sandu, Antonio – Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate – Iaşi: Lumen, 2009
Caras, Ana- Etică şi dezvoltarea comunitară, Iaşi, Ed. Lumen, 2013
Frunză, Ana- Către o nouă expertiză etică-deconstruind valorile etice, Iaşi, Ed. Lumen, 2016
Valentin, S.B., Etica în afaceri, Buc., ProUniversit., 2014
Knapp, S. J., Dileme etice în psihoterapie, București, Editura Trei, 2016
Codul deontologic al psihologului https://www.istt.ro/documente
https://www.istt.ro/documente
socioumane.ro/blog/ionelcioara/files/2012
https://www.scribd.com/document/83464400
https://ro.wikipedia.org
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
10.4
Evaluare
finală
10.5
Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota
finală
60%

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
Evaluare continuă:
40%
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
- 1 temă de evaluare pe
15%
elaborarea unor referate, teme de casă pe
parcursul semestrului,
platforma Danubius online sau prezentate
prezentata oral la seminar *
oral la seminar, teste pe platforma
- 1 test pentru evaluarea
15%
Danubius online sau sustinute in cadrul
cunostintelor sustinut oral in
seminarului, participarea la dezbateri,
cadrul seminarului**
gradul de însuşire a limbajului de
- Prezenta activa, susținere
10%
specialitate.
proiecte și lucrări practice
*Tema pentru seminar: Situații concrete de aplicare a codului deontologic în psihologie
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Analiza a 5 studii de caz și identificarea soluției pentru fiecare din
ele.
10.6 Standard minim de performanţă
•
cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
•
activitate la seminar de 40 %.
Data completării
25/09/2019

Semnătura titularului de curs

Conf.univ.dr. Mirela Arsith
Data avizării în departament
04/10/2019

Semnătura titularului de seminar

Conf.univ. dr. Mirela Arsith
Semnătura directorului de departament
Conf. univ.dr. Iftode Florin

