FIŞA 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
III
2.5
de studiu
Semestrul

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

PSIHOTERAPII
Lect.univ.dr. Neaga SUSANU
Lect.univ.dr. Neaga SUSANU
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2
Examen scris
Obligatorie

2.8. Codul
disciplinei
PSI 3101

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 de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

Credit
e
5
2
28
Ore
20
15
15
5
4
10
69
125
5

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de
- Nu este cazul.
curriculum
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
cursului
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primii
Pasi3.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 studenții.
seminarului /
De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor fi
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1

laboratorului

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
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.
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la
dinamica contextului social.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
 Obiectivul general al disciplinei este familiarizarea și exersarea cu o serie
disciplinei
de cunoștințe și abilități necesare în profesia de psiholog/psihoterapeut,
precum și deprinderea anunitor tehnici de lucru în psihoterapie.
Disciplina își propune să releve importanța cunoașterii psihologiei
educaționale pentru pregătirea specialiștilor (psihologi, psihoterapeuti),
prin înțelegerea implicării sistemului psihic uman, aflat în diferite faze de
dezvoltare, în cadrul procesului psihoterapeutic.
 Pe parcursul cursului și a seminarului vor fi prezentate exemple și
aplicații care să faciliteze insușirea de informații pentru dezvoltarea unor
abilități
de
lucru cu persoanele
care solicită intervenției
psihoterapeutică.
Obiective informaționale :
7.2 Obiective specifice
 Să asimileze conceptele specifice psihoterapiei :
 Să cunoască și să enumere principiile care stau la baza diferitelor
tipuri de orientări psihoterapeutice;
 Să cunoască ”îndicarea” celei mai eficiente modalități terapeutice
aplicabile într-o situație dată.
Obiective operaționale:
 Să abordeze același caz folosind diferite strategii psihoterapeutice;
 Să evidențieze diagnosticul diferențiat dintre oligofrenie grad
debilitate si pseudodebilitate;
 Se familiarizeze cu cu instumentele și tehnicile specifice;
 existențiale majore la diferite etape de vârstă;
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

2

Observaţii

Modulul I Tendinte fundamentale privind psihoterapiile
1.1.Definiția psohoterapiei, istoricul, obiectivele psihoterapiei
1.2.Clasificarea sistemelor psihoterapeutice , tipuri de relații
psihoterapeuti-client, psihoterapii individuale și de grup
1.3.. Categoriile profesionale care au drept de liberă practică
în domeniul psihoterapiei.
1.4.. Categoriile de pacienți cărora li se adresează
psihoterapia, ; eficiacitatea reală și aparentă a psihoterapiei.
1.5. Personalitatea terapeutului. Tipuri de relații psihoterapeutclient.
MODULUL II. TIPURI DE PSIHOTERAPII
2.1.Psihoterapii de orientare dinamică
- parametri conceptuali ai psihologiei psihanalitice
- organizarea terapiilor dinamice. Tehnicile psihoterapiilor
dinamice.
2.2. Psihoterapii de orientarea comportamentală
- bazele teoretice ale psihoterapiei comportamentale.
- tehnicile specifice terapiei cognitiv-comportamentale.
2.3.Psihoterapia prin intervenție paradoxală.
-. definirea, principiile funcționării paradoxului.
-practica negativă a lui Daulop și alte tehnici și strategii
bazate pe paradox : schimbarea sistemului de referință,
reetichetarea, prescrierea simptomului etc.
2.4. Psihoterapii cognitiv-comportamentale
- Definirea și caracterizarea terapiilor cognitivcomportamentale.
- Observarea directă a comportamentului subiectului în situație
clinică, formularea problemelor.
- Învățarea unor noi metode de comportament, combaterea
rezistențelor.
2.5.Psihoterapii existențiale
- psihoterapia centrată pe client a lui Carl. Rogers,
- logoterapia lui V, Franckl , tehnica dereflecției, viziunea
asupra simptomulu.
- abordarea psihoterapeurică experiențială. Principii de baza
ale psihoterapieie experiențiale.
- direcția psihosomatică are la baza concentrarea atenției
asupra corpului propriu și a răspunsurilor senzoriale.
2.6.Psihoterapia analitica sau (junhiană)
-psihoterapia analitică are ca scop realizarea procesului
”individuație” respectic a autodescoperiri și autodezvoltarea
persoanei.
-Terapia analitică folosită în dezvoltarea personală, adaptarea
socială ți relaționarea eficientă.
2.7. Psihoterapia sistemică de familie si cuplu
- accentul se pune pe tiparele și dinamica interacțiunilor din
cadrul grupului.
- schimbările în cadrul sistemului și modificarea tiparelor
comportamentale în cadrul grupului.
2.8.Psihoterapia transpersonală
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prelegerea, discursul
interactiv, dezbaterea unor
texte, prezentări video,
sistem e-learning

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

4 ore

16 ore

-.Abordarea omului integral luând în considerarea toate
dimensiunile umane; fizic, cognitiv, emoțional, spiritual.
- Prezentarea de tehnici:meditația, vizualizarea ghidată,
respirația pneuma, holotropică etc
MODULUL III TERAPII DE RECUPERARE
/ÎNVĂȚARE.
3.1.Terapia prin joc utilizarea terapiei prin loc pentru
tratamentul copiilor cu tulburări în sfera afectiv-emoțională.
3.2.Funcția simbolică a jocului.
3.3.Terapia ABBA
3.4.Terapia TEACCH
3.5 ADHD
3.6.Terapia tulburărilor de limbaj
3.7.Terapie suportivă

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

8 ore

BIBLIOGRAFIE
Susanu Neaga, Note de curs, 2016
Ile, L. (2016). Introducere în psihoterapie. Note de curs.
Geller, J.D., Norcross, J.C., Orlinsky, D.E. (2008). Formarea pentru psihoterapie. Editura TREI.
Holdevici, I. (1998). Elemente de psihoterapie. Editura ALL.
Schmitt, L. (2011). Primii pași în psihoterapie. Editura Polirom.
PESESCHKIAN, Nossrat – Psihoterapia vieţii cotidiene – Bucureşti, Editura Trei, 2009
HOLDEVICI, Irina ş.a. Psihoterapii moderne: noua hipnoză eriksoniană. Bucureşti: Editura Universitară,
2010
Wills, Frank, Psihoterapie & Consiliere cognitiv-comportamentală, Bucureşti, Editura Herald, 2012
Joice, P. & Sills, Charlotte, Psihoterapie & consiliere Gestalt, Bucureşti, Editura Herald, 2010
Mitrofan, I., Psihoterapie (repere teoretice, metodologice şi aplicative), Bucureşti, Editura Sper, 2008
Aniței , Mihai, (2010) Fundamentele psiholgiei , Ed. Universitară, București
Bîrsan T. (2014), Întroducere în psihoterapiei, Bucuresti, (Sinteze de curs)
Dumitriu Odette, (2014), Comuncare terapeutică, Editura , Herald, Bucuresti
Adams, G., Berzonski, K., (coord.), (2009), Psihologia adolescenței, Ed. Polirom Iași
Holdevici, Irina,(2011), Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală, Editura Trei, Bucuresti
Ile, L., (2018), Introducere în psihoterapie, (Note de curs)
Mitrofan, I. (2011), Consiliere și terapie centrată pe trauma, Ediția a 2-a, Editura Sper, București.
Mitrofan, I., (2012), Terapii de familie, Ediția a 3-a, Editura Sper, București
Tolon, J, (2011), Psihoterapie și consiliere centrată pe persoană, Editura, Herald , Bucuresti
Yalom, I.D., (2012), Psihoterapie existențială, Ediția a 2-a, Editura Trei, București
Mitrofan, I. – Psihoterapie: repere teoretice, metodologie și aplicative, Ediția a 2-a, Buc., Ed. Sper, 2018
Yalom, I.D.- Tratat de psihoterapie de grup, Ediția a 5-a, Buc., Ed. Trei, 2013
Cosmin, P. – Psihoterapiile cognitive și comportamentale în tușburări de pers..., Buc., Ed. Trei, 2018
Stănculeasa, I. – Consilierea și terapia spirituală în bolile grave și terminale, Buc., Ed. Medicală, 2017
Germer, C.K. –Mindfulness în psihoterapie, Buc. Ed. Trei, 2016
Stricker, G. – Integrarea psihoterapiei, Buc., Ed. Gestalt Book, 2014Friedberg, R. D. – Tehnici de terapie
cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013
Magerotte, G., Willaye, E. – Intervenția comportamentală clinică, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R, 2012
Păușan, Norin, Aur, Titi (coord.), Auto-control, tehnici și tactici de conducere defensivă și sportivă, 2011,
Cluj-Napoca, Editura Napoca Star.
Mitrofan Iolanda (coord.), Pătulea, Andra Nicoleta, Psihoterapia experiențial-unificatoare în confruntarea cu
virusul HIV, Studiu de caz, 2012, București, Editura Sper.
Boncu, S., Nastas, D., Emoțiile complexe, Iași, Editura Polirom, 2015
Rizeanu, S., Dependența de jocuri de noroc, Ghid de ajutor pentru jucători…, București, Editura Universit.,
2012
Popa, C., Noi comportamente adictive: Internetul pathologic, dependența de…, București, Editura Universit.,
2013
Delfos, M. – Atașamentul și siguranța de sine, Brașov, Ed. A.P.A.R., 2018
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Delfos, M., - Perspectiva dezvoltării după traumă, Brașov, Ed. A.P.A.R., 2018
Fordham, M.- Psihoterapie jungiană, Buc., Ed. Herald, 2014.
8.2 Seminar/laborator
1. Prezentarea cerințelor pentru seminar.
1.1.Istoricul psihoterapiei în Romania.

2.Relatia psiholog-client
2.1.Profilul psihologic al psihologului.

3. Instrumenete de evaluare a clientului în cadrul ședintei de
psihoterapie.
3.1.Aplicatii practice în studii de caz.

4..Modelul ABC cognitiv- amalize de caz.
4.1.Modelul ABC omportamental - analize de caz

5. particularități ale psihoterapiei la copii/adolescenti și la
vârsta a treia.

6. Intervenții cognitiv-comportamentale în tulburarile
psihosomatice .

7. Psihoterapia bazata pe dovezi empirice (mișcarea evidencebased)

8.Disputarea convingerilor iraționale, tema pt.acasa

5

Metode utilizate
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
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,

Observații
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

9. Tehnici de interventie

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

1

10. Tehnici de interventie 2

11. Tehnici de interventie 3

12. Relaţia terapeutică – joc de rol

13.Introducere în terapia cognitivă (delimitari conceptuale ,
mituri, anatomia actului terapeutic,

14, Introducere în terapia comportamentala (delimitari
conceptuale , mituri, anatomia actului terapeutic,

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

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

BIBLIOGRAFIE
Ile, L. (2016). Introducere în psihoterapie. Note de curs.
Geller, J.D., Norcross, J.C., Orlinsky, D.E. (2008). Formarea pentru psihoterapie. Editura TREI.
Holdevici, I. (1998). Elemente de psihoterapie. Editura ALL.
Schmitt, L. (2011). Primii pași în psihoterapie. Editura Polirom.
Koffman, A., Walters, M.G. (2014). Introduction to Psychological Theories and Psychotherapy. Oxford
University Press.
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PESESCHKIAN, Nossrat – Psihoterapia vieţii cotidiene – Bucureşti, Editura Trei, 2009
HOLDEVICI, Irina ş.a. Psihoterapii moderne: noua hipnoză eriksoniană. Bucureşti: Editura Universitară,
2010
Wills, Frank, Psihoterapie & Consiliere cognitiv-comportamentală, Bucureşti, Editura Herald, 2012
Joice, P. & Sills, Charlotte, Psihoterapie & consiliere Gestalt, Bucureşti, Editura Herald, 2010
Mitrofan, I., Psihoterapie (repere teoretice, metodologice şi aplicative), Bucureşti, Editura Sper, 2008
Aniței , Mihai, (2010) Fundamentele psiholgiei , Ed. Universitară, București
Bîrsan T. (2014), Întroducere în psihoterapiei, Bucuresti, (Sinteze de curs)
Dumitriu Odette, (2014), Comuncare terapeutică, Editura , Herald, Bucuresti
Adams, G., Berzonski, K., (coord.), (2009), Psihologia adolescenței, Ed. Polirom Iași
Holdevici, Irina,(2011), Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală, Editura Trei, Bucuresti
Ile, L., (2018), Introducere în psihoterapie, (Note de curs)
Mitrofan, I. (2011), Consiliere și terapie centrată pe trauma, Ediția a 2-a, Editura Sper, București.
Mitrofan, I., (2012), Terapii de familie, Ediția a 3-a, Editura Sper, București
Tolon, J, (2011), Psihoterapie și consiliere centrată pe persoană, Editura, Herald , Bucuresti
Yalom, I.D., (2012), Psihoterapie existențială, Ediția a 2-a, Editura Trei, București
Mitrofan, I. – Psihoterapie: repere teoretice, metodologie și aplicative, Ediția a 2-a, Buc., Ed. Sper, 2018
Yalom, I.D.- Tratat de psihoterapie de grup, Ediția a 5-a, Buc., Ed. Trei, 2013
Cosmin, P. – Psihoterapiile cognitive și comportamentale în tușburări de pers..., Buc., Ed. Trei, 2018
Stănculeasa, I. – Consilierea și terapia spirituală în bolile grave și terminale, Buc., Ed. Medicală, 2017
Germer, C.K. –Mindfulness în psihoterapie, Buc. Ed. Trei, 2016
Stricker, G. – Integrarea psihoterapiei, Buc., Ed. Gestalt Book, 2014Friedberg, R. D. – Tehnici de terapie
cognitivă pentru copii și adolescenți, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R., 2013
Magerotte, G., Willaye, E. – Intervenția comportamentală clinică, Cluj- Napoca, Ed. A.S.C.R, 2012
Păușan, Norin, Aur, Titi (coord.), Auto-control, tehnici și tactici de conducere defensivă și sportivă, 2011,
Cluj-Napoca, Editura Napoca Star.
Mitrofan Iolanda (coord.), Pătulea, Andra Nicoleta, Psihoterapia experiențial-unificatoare în confruntarea cu
virusul HIV, Studiu de caz, 2012, București, Editura Sper.
Boncu, S., Nastas, D., Emoțiile complexe, Iași, Editura Polirom, 2015
Rizeanu, S., Dependența de jocuri de noroc, Ghid de ajutor pentru jucători…, București, Editura Universit.,
2012
Popa, C., Noi comportamente adictive: Internetul pathologic, dependența de…, București, Editura Universit.,
2013
Delfos, M. – Atașamentul și siguranța de sine, Brașov, Ed. A.P.A.R., 2018
Delfos, M., - Perspectiva dezvoltării după traumă, Brașov, Ed. A.P.A.R., 2018
Fordham, M.- Psihoterapie jungiană, Buc., Ed. Herald, 2014.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programulu
Cursul urmăreşte asigurarea unui bagaj de cunoştinţe declarative şi procedurale care să facă studenţii
apţi pentru o activitate eficientă în optimizarea umană, tratamentul psihologic şi ameliorarea
tulburărilor psihice şi psihosomatice. Cursul asigură prerechizitele necesare profesiilor de psiholog
clinician, consilier psihologic şi psihoterapeut, aşa cum sunt ele descrise în documentaţia Colegiului
Psihologilor din România (www.copsi.ro).
10. Evaluare
Tip de activitate

10.1. Criterii de evaluare

Se evaluează răspunsurile
10.4
Evaluare finală
10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
elaborarea unor referate, teme de
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10.2. Metode de
evaluare
Examen scris
Evaluare continuă:
- 1 temă de evaluare
pe parcursul
semestrului,

10.3. Pondere
din nota
finală
60%
40%
15%

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.

prezentata oral la
seminar *
- 1 test pentru
15%
evaluarea
cunostintelor sustinut
oral in cadrul
seminarului**
- Prezenta activa,
10%
susținere proiecte și
lucrări practice
*Tema pentru seminar: Descrieti etapele formării relației client –psihoterapeut și importanta acesteia,
în desfășurarea actului psihoterapeutic
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Prezentati un studiu de caz in care să folositi terapia cognitivcomportamentală, modelul ABC
10.6. Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Indeplinirea condiţiilor de prezenţă la curs şi seminar. ”A doua prezentare” (examenul restanţă) se
desfăşoară identic cu precedentul. Studenții care doresc mărire de notă vor susține un examen scris.
Extra-punctaj: studenții pot obţine 1p în plus la notă prin implicarea în activitatea de cercetare derulată
pe parcursul semestrului. Acest punct suplimentar se adaugă la nota finală de examen, doar în
condițiile în care studentul a obținut cel puțin nota 5 (cinci). Detaliile suplimentare privind cercetarea și
acordarea bonusului vor fi oferite la primul curs.
Data completării
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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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 studii
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
III
2.5
de studiu
Semestrul

FIȘA DISCIPLINEI
Universitatea ”Danubius” Galați
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Psihologie
Psihologie
Licență
Psihologie
IF
2019-2020

PSIHOLOGIA MUNCII, ORGANIZATIONALA ȘI
MANAGERIALĂ
Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara
Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul 2.8. Codul
Credite
1
evaluare
disciplinei
disciplinei
5
Examen scris
Obligatorie PSI 3102

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuția fondului de timp

2
28

3.3 seminar
3.6 seminar

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

1
14
ore
20
14
15
10
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 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/primii
Pasi/primiiPasi3.pdf
5.2. de desfășurare a
 Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
seminarului
internet
 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord
cu studenții. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de
seminar, lucrările vor fi depunctate.

1

obligatorie, opţională, facultativă

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care
face parte disciplina.)
C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei
Competenţe
C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie
profesionale
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
C4. 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
Competenţe
exercitarea profesiei.
transversale
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)
Obiectivul general al disciplinei este deprinderea abilităţilor de a aplica teoriile si
7.1 Obiectivul
modelele invatate la situatii concrete din domeniul psihologiei organizationale precum si
general al
de a concepe modalitați de diagnoză si intervenție in organizații.
disciplinei
7.2 Obiectivele
specifice

 Să înțeleagă si sa-si fixeze cunostintelor din domeniul Psihologiei Organizaționale;
 Să analizeze utilitatea si implicatiilor practice ale unor modele teoretice legate de
comunicare organizațională, conflicte organizationale, stres ocupational, stare de bine în
organizații si performanta in-role si extra-role;
 Să-si dezvolte unele abilități de analiza critica a informațiilor de specialitate;
 Să aplice si sa exerseze unele metode de analiza si intervenție în organizații.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observații

Curs INTRODUCTIV.
Prezentarea cadrului teoretic al
disciplinei de psihologia
organizaţională, a modalităţii de
evaluare

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

C2. COMUNICAREA ÎN
ORGANIZAȚIE. Abilități de
comunicare: ascultarea activa.
Bariere ale comunicării
organizaționale. Crearea si
menținerea unui mediu benefic
de comunicare
C3. CONFLICTUL ÎN
ORGANIZATII.
Surse ale conflictelor. Model
de abordare a conflictului.
Conflictul interpersonal in
organizații

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

Vîrgă, D. - Introducere. Sfera psihologiei muncii şi
organizaţională. Rolul psihologului organizational. În
D. Vîrgă. Decizie şi schimbare organizaţională.
Timişoara: Editura Universităţii de Vest, (2007).
Robertson, I.T. - Criza economică globală: Un rol
pentru psihologia muncii si industrial in Revista
Psihologia Resurselor Umane, (2008).
Popa, M. - Introducere. În M. Popa, Introducere în
psihologia muncii. Iaşi: Editura Polirom, (2008).
Erdei, I. - Comunicarea organizationala. In Z.
Bogathy (coord.). Manual de psihologia muncii si
organizational, Iasi: Editura Polirom, (2004).

C4.MOTIVATIE,
SATISFACTIE
PROFESIONALĂ ȘI
PERFORMANȚĂ

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

C5. STRESUL IN
ORGANIZATII ȘI
MANAGEMENTUL
STRESULUI
Modalități de abordare a
stresului in organizații.
Gestionarea stresului in
organizații: strategii de adaptare
C6. INSTRUIRE
PROFESIONALĂ ÎN
ORGANIZAȚIE

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

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

Virga, D., Zaborila, C., Sulea, C. - Starea de bine in
organizatii. In E. Avram si C. Cooper (coord.) Tendinte
actuale in Psihologia Organizational Manageriala, Iasi:
Editura Polirom, (2008)

C7. PSIHOLOGIA
SĂNĂTĂŢII
OCUPAŢIONALE

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

Vîrgă, D., Sulea, C., Albulescu, P. – Psihologia
sănătății
ocupaționale:
implicații
teoretice,
metodologice și practice în Ciurea, A.V., Cooper, C.L.,
Avram, E. Managementul sistemelor si organizațiilor
sănătății, Ed. Universitară Carol Davila, București,
(2010).

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

Bogathy, Z. - Solutionarea conflictelor. In Z. Bogathy.
Conflicte in organizatii, Timisoara: Editura
Eurostampa, (2002).
George, J.M., Jones, G.R.- Power, politics, conflicts
and negociation. In J. M. George si G.R. Jones.
Understanding and managing organizational behavior
(5th Edition) New Jersey: Prentice Hall, (2008).
Druta F. - Motivatia economica, Editura Economica,
Bucuresti, (1999).
Cornescu V. - Management de la teorie la practica, Ed.
Universitatii Bucuresti, Bucuresti, (2004).
Popescu, C. - Motivatia pentru munca. In Z. Bogathy
(coord.). Manual de psihologia muncii si
organizational, Iasi: Editura Polirom, (2004).
Pitariu, H. D., Virga, D. - Stresul ocupational. In Z.
Bogathy (coord.). Manual de tehnici si metode in
psihologia organizational, Iasi: Editura Polirom,
(2007).
Spector, P.E. - De ce ar trebui să ne intereseze
problema stresului la locul de muncă? in Revista
Psihologia Resurselor Umane, (2006).

C8. IMPLICAREA ÎN
MUNCĂ, EPUIZARE ȘI
WORKOHOLISM

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

C9. COMPONENTELE
SISTEMULUI SOCIAL
ORGANIZAŢIONAL

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

C10. ERGONOMIE
COGNITIVĂ (interacţiunea
om – maşină)

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

C11. CULTURĂ
ORGANIZAȚIONAL

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

C12. METODE ȘI TEHNICI
ÎN PSIHOLOGIA
ORGANIZATIONALĂ

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

C13. DECIZIA ÎN
ORGANIZAȚII

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

C14. STRATEGII DE
SCHIMBARE
ORGANIZATIONALĂ

BIBLIOGRAFIE

Vîrgă, D., Zaborilă, C., Sulea, C., Maricuţoiu, L. Adaptarea în limba română a Scalei Utrecht de
măsurare a implicării în muncă: examinarea validităţii
şi a fidelităţii. Psihologia Resurselor Umane, (2009).
Popa, M. - Solicitarea profesionala si oboseala. În M.
Popa Introducere în psihologia muncii. Iasi: Editura
Polirom, (2007).
Bales, R.F., Slater, P. – ”Role differentiation in small
groups” In: T. Parsons, R.F., Bales, et.al. Family
socialization and interaction process. Glencoe, Ill.:
Free Press, (1955).
Feldman, D.C., Arnold H.J. - Managing individual
and group behavior in organizations, McGraw-Hill,
(1983).
Popa, M. - Adaptarea profesionala. În M. Popa
Introducere în psihologia muncii, Iasi: Editura
Polirom, (2008).
Ergonomics for beginners, A doua editie, Jan Dul &
Bernard Weerdmeester

Budean, A., Pitariu, H.D. - Cultura organizationala.
Realitati si perspective in Romania. In E. Avram si C.
Cooper (coord.) Tendinte actuale in Psihologia
Organizational-Manageriala, Iasi: Editura Polirom,
(2008).
Popescu, C., Sulea, C. - Managementul eticii in
organizatii. In Z. Bogathy (coord.). Manual de tehnici
si metode in psihologia organizational, Iasi: Editura
Polirom, (2007).
Sava, A. F. - Metodologia cercetării în psihologia
muncii industriale şi organizaţionale. In Z. Bogathy
(coord.). Manual de psihologia muncii si
organizational, Iasi: Editura Polirom, (2004).
Jones, G. - Procesul decizional In G. Jones,
Comportament organizational, Bucuresti: Editura
Economica, (1998).
Popescu, C., Maricutoiu, A., Maricutoiu, L. Interventii la nivel de organizatie. Dezvoltarea
organizationala. In Z. Bogathy (coord.) Manual de
tehnici si metode in psihologia muncii si
organizationala, Iaşi: Editura Polirom, (2007).

Bibliografie selectivă (principală)
Mocanu Lcramioara, Note de curs, 2016
Avram, E., Cooper, C. (2008). Tendinte actuale in Psihologia Organizational-Manageriala, Iasi: Editura Polirom
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala. Iaşi: Editura Polirom.
Psihologia Resurselor Umane,
Avramescu, M.D., Psihologie organizațională și managerială, București, Editura Fundația România de Mâine, 2016
Sandu, Antonio- Introducere în sociologie, Iaşi, Ed. Lumen, 2016
Voicu, Victor - Sociologia opiniei publice – Galați, Editura Universitara Danubius, 2009
Nedelcu, Elena – Sociologie: concepte, teorii, fundamente – Bucureşti: Editura Universitară, 2009
Armstrong, M., (12th ed.), Armstrong’s handbook of HRM practice, Kogan Page. 2012
Bisen, V., Industrial Psychology, New Age International Limited, New Delhi, 2010
Armstrong, T., Multiple intelligences in the classroom (3rd ed.), ed. ASCD, USA, 2009.
Brewster, C., Mayrhofer, W., Handbook of research on comparative Human Resource Management, Edward Elgar
Publishing Ltd, UK, 2012.
Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A., The Psychology of Personnel Selection, Cambridge University Press, UK,
2010.
Avram, Eugen (coord.) ş.a. – Psihologie organizaţional-managerială: Tendinţe actuale – Iaşi, Polirom, 2008
Graham, Benjamin – Investitorul inteligent: carte de sfaturi practice – Bucureşti, Ediutra C.H.Beck, 2010,
TOMA, Titus Daniel . Fundamente ale psihologiei managerial-organizaționale . București, Editura ProUniversitaria,
2010
Alecu, R.F. – Mindfulness și optimizarea comportamentului profesional..., Buc., Ed. Sper, 2017
Larkin, E., Ești gata să conduci? Buc., Ed. Rentrop&Str., 2009
Dumitrașcu, V.- Bazele managementului : aspecte comportamentale., București, Editura ProUniversitaria, 2013
Negrescu, V.- Rep up – managementul reputației și gestiunea imaginii publice, București, Editura ProUniversitaria,
2013
Negrescu, V.- Dispariția intimității : individul, comunicarea și organizația, București, Editura ProUniversitaria, 2013
Eugen Avram, Cary L. Cooper – Psihologie organizațional-managerială Iași, Ed. Polirom, 2008
Maslow, A., Motivație și afaceri, Buc., Ed. Trei, 2013
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observații
1.ANALIZA LITERATURII DE
SPECIALITATE. Comunicarea organizațională

2. COMUNICAREA ÎN ORGANIZAȚIE.
Abilități de comunicare: ascultarea activa. Bariere
ale comunicării
3. CONFLICTUL ÎN ORGANIZATII.
Surse ale conflictelor.

4.MOTIVATIE, SATISFACTIE
PROFESIONALĂ ȘI PERFORMANȚĂ

5. STRESUL ÎN ORGANIZAȚII: intervenții
asupra solicitărilor și resurselor

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

6. INSTRUIRE PROFESIONALĂ ÎN
ORGANIZAȚIE

explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
7.
PSIHOLOGIA
SĂNĂTĂŢII explicaţia, conversaţia euristică,
OCUPAŢIONALE
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
8. IMPLICAREA ÎN MUNCĂ, EPUIZARE ȘI
explicaţia, conversaţia euristică,
WORKOHOLISM
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
9. COMPONENTELE SISTEMULUI SOCIAL
ORGANIZAŢIONAL

10. ERGONOMIE
COGNITIVĂ (interacţiunea om – maşină)

11. CULTURĂ ORGANIZAȚIONAL

12. METODE ȘI TEHNICI ÎN PSIHOLOGIA
ORGANIZATIONALĂ

13. DECIZIA ÎN ORGANIZAȚII

14. STRATEGII DE SCHIMBARE
ORGANIZATIONALĂ

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

2 ore

2 ore

Bibliografie selectivă (principală)
Spector, P.E., & Fox, S. (2010). Counterproductive work behavior and organisational citizenship behavior: are they
opposite forms of active behavior? Applied Psychology: An International Review, 59, 21–39.
Allen, D.G. (2008). Retaining talent: a guide to analyzing and managing employee turnover. SHRM foundation’s
effective practice guideline series.
Avramescu, M.D., Psihologie organizațională și managerială, București, Editura Fundația România de Mâine, 2016
Sandu, Antonio- Introducere în sociologie, Iaşi, Ed. Lumen, 2016
Voicu, Victor - Sociologia opiniei publice – Galați, Editura Universitara Danubius, 2009
Nedelcu, Elena – Sociologie: concepte, teorii, fundamente – Bucureşti: Editura Universitară, 2009
Armstrong, M., (12th ed.), Armstrong’s handbook of HRM practice, Kogan Page. 2012
Bisen, V., Industrial Psychology, New Age International Limited, New Delhi, 2010
Armstrong, T., Multiple intelligences in the classroom (3rd ed.), ed. ASCD, USA, 2009.
Brewster, C., Mayrhofer, W., Handbook of research on comparative Human Resource Management, Edward Elgar Publi
Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A., The Psychology of Personnel Selection, Cambridge University Press, UK, 2010.
Avram, Eugen (coord.) ş.a. – Psihologie organizaţional-managerială: Tendinţe actuale – Iaşi, Polirom, 2008
Graham, Benjamin – Investitorul inteligent: carte de sfaturi practice – Bucureşti, Ediutra C.H.Beck, 2010,
TOMA, Titus Daniel . Fundamente ale psihologiei managerial-organizaționale . București, Editura ProUniversitaria,
2010
Alecu, R.F. – Mindfulness și optimizarea comportamentului profesional..., Buc., Ed. Sper, 2017
Larkin, E., Ești gata să conduci? Buc., Ed. Rentrop&Str., 2009
Dumitrașcu, V.- Bazele managementului : aspecte comportamentale., București, Editura ProUniversitaria, 2013
Negrescu, V.- Rep up – managementul reputației și gestiunea imaginii publice, București, Editura ProUniversitaria,
2013
Negrescu, V.- Dispariția intimității : individul, comunicarea și organizația, București, Editura ProUniversitaria, 2013
Eugen Avram, Cary L. Cooper – Psihologie organizațional-managerială Iași, Ed. Polirom, 2008
Maslow, A., Motivație și afaceri, Buc., Ed. Trei, 2013
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei şi problematica
actuală a reglementărilor existente și aplicabile in domeniul specific disciplinei.
10. Evaluare
10.3 Pondere din
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
nota finală
Se
evaluează
răspunsurile
Examen
scris
10.4
60%
Evaluare finală
Evaluare continuă:
10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, parcurgerea
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
- 1 test pentru evaluarea
15%
Danubius online sau
cunostintelor sustinut oral
prezentate oral la seminar,
in cadrul seminarului**
teste pe platforma Danubius
- Prezenta activa, susținere
10%
online sau sustinute in cadrul proiecte și lucrări practice
seminarului, participarea la
dezbateri, gradul de însuşire
a limbajului de specialitate.
*Tema pentru seminar: Formați grupuri de câte 5-6 membri și prezentați sub forma de joc de rol desfășurarea
unui conflict într-o organizație, a strategiilor de stingere a acestuia și cum este practicată comunicarea
ascendentă și descendentă.
**Test pentru evaluarea cunostintelor:
1.
Tipurile de organizații despre care vorbește Bennis sunt: organizația
a. primară; b. aparentă; c.presupusă; d. prezentă; e. evidentă; f. necesară
2.
Valorile fundamentale în cazul organizației formale sunt:

a. decizia de tip participativ; b adaptarea; c. încurajarea și evidențierea personalului;
d. respectarea autorității; e. loialitatea.
3.
Valorizarea consensului este stimulată în organizația de tip:
a. colegial; b. formal; c. consensual;
4.
În organizația de tip formal, pentru o bună funcționare, trebuie să se evite:
a. sinceritatea cu tine însuți; b.abaterea de la instrucțiunile date de autoritate; c. atingerea consensului;
d. asumarea riscurilor.
5.
Caracteristicile de bază ale organizației de tip deschis sunt:
a. caracterul predictiv; b. caracterul anticipativ; c. caracterul participativ; d. flexibilitatea;
e. responsabilizarea.
6.
Organizațiile se deosebesc de celelalte organisme prin următoarele dimensiuni:
a. timp; b.finalitate; c.alegere; d.complexitate; e.tip de decizie.
7.
Organizațiile se deosebesc de celelalte organisme prin dimensiunea timpului, aceasta fiind diferită în
cazul celor două: în sistemele umane, schimbarea producându-se :
a. lent, extrem de încet; b. extrem de rapid comparativ cu sistemele organizationale.
8.
Formele de control în cazul organizațiilor de tip formal sunt:
a.regulile, legile, recompensele, pedepsele; b. angajamentele interpersonale, de grup;
c. acțiuni aliniate cu identitatea sinelui.
9.
Finalul dezirabil este in cazul organizațiilor de tip colegial obținerea:
a. asentimentului; b. consesnului; c.actualizarii de sine.
10.
Statusul corespunde:
a.
pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui fiind conditionata de competentele
individului (grad de instruire, experienta, atitudini etc);
b.
ansamblului expectantelor altora privind comportamentul corepsunzator intr-o anumita situatie.
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

25/09/2019

Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara

Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01 / 10 / 2019

Conf.univ.dr. Florinel Iftode

FIŞA 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 studii
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
III
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea ”Danubius” Galați
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Psihologie
Psihologie
Licență
Psihologie
IF
2019-2020

GENETICA COMPORTAMENTULUI UMAN
Conf. univ. dr. Ionel Mohîrță
Conf. univ. dr. Ionel Mohîrță
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
1
evaluare
disciplinei
disciplinei
Examen scris
Obligatorie PSI 3103

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învățământ
42 din care: 3.5 curs
Distribuția fondului de timp

2
28

3.3 seminar
3.6 seminar

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

Credite
5

1
14
ore
30
18
15
10
10
83
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, internet.
cursului
Pentru a utiliza cu succes platforma e-learning, respectati instructiunile din
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/pri
mii Pasi3.pdf
 Prezența la curs în proporţie de 50%. Se adaugă 1 punct la nota de la Testul format
din 6 întrebări pentru o prezență de 100% la curs. Acest punct se acordă cu condiția
ca nota la test să fie minim 5.
5.2 de desfăşurare a
 Sală de seminar, dotată corespunzător (tablă, laptop, videoproiector)
1

obligatorie, opţională, facultativă

seminarului/laboratorului  Prezența la seminar în proporţie de 70%. Se adaugă 1 punct la nota primită la
evaluarea de la eseu pentru o prezență de 100% la seminar. Acest punct se acordă cu
condiția ca nota la evaluarea de la seminar sa fie minim 4.

Competenţe
transversale

Competenţe 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
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.
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la
dinamica contextului social.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
A aprofunda cunoaşterea şi înţelegerea perspectivelor teoretice, rezultatelor
7.1.Obiectivul general al
empirice şi tendinţelor actuale în genetica comportamentului uman
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

✓Să definească principalele concepte din domeniul geneticii
comportamentului uman
✓Să explice fenomene psihologice utilizând concepte de bază din domeniul
geneticii comportamentului uman
✓Să identifice concepte concepte specifice geneticii umane în materiale de
specialitate
✓Să opereze cu conceptele geneticii în rezolvarea unei probleme simple, bine
definite

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1 - Introducere. Ce este genetica
comportamentală? Definiție, istoric,
obiect de studiu, termeni (2 ore)
- Genetică – Noțiuni
fundamentale

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

Observaţii
Sunt prezentate obiectivele și conținuturile
cursului, este explicitată modalitatea de
evaluare. Instrumente si metode utilizate în
diagnosticul geneticii comportamentului
uman.

De citit: · David, D., Benga, O., Rusu,
A., (2007), Fundamente de psihologie
evoluţionistă şi consiliere genetică,
Iaşi: Editura Polirom, pp. 14 – 21.
·Rodden Robinson, T., (2005),
Genetics for Dummies, Indianapolis:
Wiley Publishing, Inc., pp. 9 – 15.
Dăbală I., (2005), Curs Genetica
Comportamentului uman – online pe
www.psihology.ro

Curs 2 – Legile lui Mendel (2 ore)
- Monohibridarea şi legea purităţii
gameţilor
- Legea segregării independente a
caracterelor
- Dehibridarea și legea segregării
independente a perechilor de caractere
ereditare
- Boala Huntington
- Fenilcetonuria
Curs 3 – Dincolo de legile lui Mendel.
Ereditatea legată de sex (2 ore)

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

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

Dăbală I., (2005), Curs Genetica
Comportamentului uman – online pe
www.psihology.ro

Curs 4 – Noțiuni de genetică în
asistența medicală (2 ore)
- Cromozomi, gene și ADN
- Proteinele celulare
- Controlul funcțiilor celulare
- Genele și ereditatea
- Bolile genetice
- Anomalii cromozomiale
- Anomalii la nivelul genelor
Curs 5 - Noțiuni de genetică moleculară
(2 ore)
- Structura chimică a acizilor nucleici
- Replicația moleculei de ADN
- Codul genetic și sinteza proteică
- Codul genetic și caracteristicile sale
- Etapele sintezei proteice
- Gena. Structură și funcții
Curs 6 – Genetica și comportamentul
uman 1 (2 ore)
- Definiția comportamentului uman.
Tipuri de comportamente
- Obiectivele geneticii comportamentului
uman
- Metodele „clasice” de analiză genetică
cantitativă a caracterelor comportamentale
- Teoriile care explică determinismul
genetic al caracterelor multifactoriale
- Metode de identificare a unor gene
specifice în diferite tipuri de
comportament

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

Dăbală I., (2005), Curs Genetica
Comportamentului uman – online pe
www.psihology.ro

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

Waddington C – The epigenotype,
Endeavour, 1, 1942, 18.
Dăbală I., (2005), Curs Genetica
Comportamentului uman – online pe
www.psihology.ro

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

Backer C. (2004), Behavioral genetics.
AAAS
Dăbală I., (2005), Curs Genetica
Comportamentului uman – online pe
www.psihology.ro
Finkel D, Reynolds CA., (2014), Behaviour
genetics of cognition across the lifespan.
Springer, New York.
Moore D.S.. (2015), TheThe Developing
Genome: An Introduction to Behavioral
Epigenetics, Oxford University Press
Plomin R, DeFries J, Knopik VS, Neiderhiser
JM., (2013) Behavioral genetics. 6th ed.
Worth Publishers, New York.

Rhee SH, Ronald A., (2014), Behaviour
genetics of psychopathology, Springer, New
York.
Morizot J, Kazemian L. The development of
criminal and antisocial behavior. Springer,
2015 Nuffield Council on Bioethics. Genetic
and human behavior.2002.
Goldman D., (2012), Our genes, our choice.
How genotype and gene interactions affect
behavior. Academic Press. Elsevier,
Amsterdam.
Kim YK., (2009), Handbook of behavior
genetics. Springer.
Curs 7 – Genetica și comportamentul
uman 2 (2 ore)
- Identificarea unor gene implicate în
diferite comportamente umane
- Factori genetici implicați în producerea
unor caractere comportamentale
- Probleme etice și sociale ale geneticii
comportamentului
- Concluzii
Curs 8 – Categorii de comportamente
umane (2 ore)
- Comportamentul submisiv
- Comportamentul agresiv
- Comportamentul mimetic
- Comportamentul normal

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

Curs 9 – Capacitatea cognitivă generală
(2 ore)
- Genetica capacităţii cognitive
- Capacitatea cognitivă generală
- Modele de adopţie
- Modelul gemenilor
Încrucișarea
asortivă
(căsătoria
preferențială)
- Varianţa genetică neaditivă
- Se modifică heritabilitatea pe durata
vieţii?
- Contribuie factorii genetici la
modificarea dezvoltării?
- Identificarea genelor
Curs 10 – Incapacitățile cognitive (2
ore)
Retardarea
mentală:
tulburări
monogenice
- Sindromul X-fragil
- Alte tulburări cauzate de o singură genă
(Distrofia musculară Duchenne (DMD,
Sindromul Lesch-Nyhan, etc)
-Tulburări în învăţare
- Demenţa
-Anomaliile
cromozomiale
şi

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

Vandenberg, S. G. (1972). Assortative
mating, or who marries whom? Behavior
Genetics, 2(2-3), 127-157.
Jensen AR. The g factor: The science of
mental ability. Wesport: Praeger; 1998.
Iacono WG, Carlson SR, Taylor J, Elkins IJ,
McGue M. Behavioral disinhibition and the
development of substance-use disorders:
Findings from the Minnesota Twin Family
Study. Development
and
Psychopathology. 1999;11:869–900.

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

Dykens E.M., Hodapp R.M., Evans D.W.,
Profiles and development of adaptive
behavior in children with Down Syndrome,
American Journal on Mental Retardation,
1994, vol.98, No.5, 580-587.
Andersen L.T., Ernst M., (1994), Self-injury
in Lesch-Nihan disease.Journal of Autism
and Developmental Disorder, 24 (1), 67-81.
DeFries JC. Colorado reading project. In:
Gray DB, Kavanagh JF,
editors. Biobehavioral measures of

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

Morizot J, Kazemian L. The development of
criminal and antisocial behavior. Springer,
2015 Nuffield Council on Bioethics. Genetic
and human behavior.2002.
Covic M, Ștefănescu D, Sandovici I., (2011),
Genetică medicală. Ed. 2. Polirom, Iași.
Plomin R, DeFries J, Knopik VS, Neiderhiser
JM., (2013) Behavioral genetics. 6th ed.
Worth Publishers, New York.
Dăbală I., (2005), Curs Genetica
Comportamentului uman – online pe
www.psihology.ro

comportamentul uman
- Anomalii structural-cromozomale
- Anomalii numeric cromozomale
- Tulburări psihomotorii

dyslexia. Parkton, MD: York Press; 1985. pp.
107–122.
Sherrington R., et all., Cloning of a gene
bearing missense mutations in early-onset
familial Alzheimer's disease. Nature. 1995
Jun 29;375(6534):754-60.

Curs 11 – Reglarea epigenetică (2 ore)

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

Leberder J – The meaning of epi genenetics,
The Scientist, 15, 2001, 6.
Russo VE, Martienssen R.A. (1996),
Epigenetic mechanisms of gene regulation,
Spring Harbor Lab, New York.
Jaenisch K, Bird A – Epigenetic regulation of
gene expresion, how the gene integrate
intrinsec and environmental signal, Nature
genetics, 33, 2003, 245-254.
Evans WE, McLeod HL –
Pharmacogenomics, New England Journal of
Medicine, 348, 2003, 538-549
Restian A., (1986), Organismul uman ca
sistem de comunicaţii, În Semnalul biologic,
Editura Academiei.
Restian A., Informatomul uman, Conferinţa
Naţională de Neuroştiinţe, Bucureşti, 2010.
Restian A – Homo ciberenticus, Editura
Ştiinţifică, 1984.

Curs 12 - Influenţe genetice asupra
inteligenței (2 ore)

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

Curs 13 - Influențe genetice asupra
personalității 1 (2 ore)
- Genele şi personalitatea
- Tulburările de personalitate schizotipală
-Tulburări de personalitate obsesivcompulsive
-Tulburarea personalităţii de tip borderline
(personalitate de graniţă)
-Tulburări de personalitate antisocială şi
comportament criminal
Curs 14 – 1. Influențe genetice asupra
personalității 2. Recapitulare (2 ore)
- Identificarea genelor
- Originea tulburărilor de personalitate
- Moştenirea tulburărilor de a învăţa

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

Bouchard, TJ. (2004). Genetic influence on
human psychological traits – A survey.
Current Directions in Psychological Science
13 (4), 148–151.
Articolul - The Heritability of Intelligence:
Not What You Think de Scott Barry Kaufman
(2017)
www.huffingtonpost.com/scott-barrykaufman/the-heritability-ofintel_b_4174626.html?guccounter=1
Articolul - Intelligence Across Cultures de
Etienne Benson (2003), Monitor of
Psychology vol 34 No.2, pp.56-58.
Rutter M., (1996) Clinical implications of
Attachment Concept: Retrospect and
Prespect, Journal of child psychology and
psychiatry, Wiley Online Library.

Prelegere,
Conversație

Plomin, R.; Saudino, K. J.Quantitative
genetics and molecular genetics :
Temperament: Individual differences at the
interface of biology and
behavior. / Temperament: Individual

differences at the interface of biology and
behavior. ed. / J. E. Bates; T. D. Wachs.
Washington, DC : American Psychological
Association, 1994. p. 143-170.
Integrarea
conceptelor
din
genetica
comportamentului

Bibliografie selectivă (principală)
Mohirta Ionel, Note de curs, 2016
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Blackwell.
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pneumococcal types, Journal of Experimantal Medicine, 2, 1944, 137-158.
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Evans WE, McLeod HL – Pharmacogenomics, New England Journal of Medicine, 348, 2003, 538-549
Fakhoury M. Autistic spectrum disorders: a review of clinical features, theories and diagnosis. Int. J.
Devl.Neuroscience 2015;43:70-77.
Feinberg AP, Irizarry AR – Stochastic epigenetic variaţion as a driving force of development, evolutionary,
adptation and disese, Procedings of National Academy of Science USA, 22, 2009.
Feng J, Fonse S, Fan G – Epigenetic regulation of neural gene expression, Pediatric Research, 61, 2007, 58-63.
Fergurson CJ. Genetic contributions to antisocial personality and behavior. J. Soc. Psych. 2010;150:160-180.
Finkel D, Reynolds CA., (2014), Behaviour genetics of cognition across the lifespan. Springer, New York.

Goldman D., (2012), Our genes, our choice. How genotype and gene interactions affect behavior. Academic
Press. Elsevier, Amsterdam.
Grei Mas,A.J, Fontanille J.,1997, Semiotica pasiunilor, Ed.Scripta, București.
Gunter TD, Vaughn MG, Philibert RA. Behavioral genetics in antisocial spectrum and psychopathy: a review of
the recent literature. Behav. Sci. Law. 2010;28:148-173.
Hanz. G – Epigenetic analysis in the search for tumor suppression genes, Epigenomics, 2, 2010.
Harris J.R., (2001), Socialization, personality development and the child’s environment. Developmental
Psychology.
Hsieh J, Gage FH – Cromatin remodeling in neural development and plasticity, Current Opinions Cell Biology,
17, 2005, 664-671.
Hu WV. The expanding genomic landscape of autism. Future neurology. 2013;8:29-42.
Jaenisch K, Bird A – Epigenetic regulation of gene expresion, how the gene integrate intrinsec and
environmental signal, Nature genetics, 33, 2003, 245-254.
Jang KL., (2005), The behavioral genetics of psihopathology. A clinical guide, LEA Publishers, London.
Kandel,E.R; Schwartz ,J;Jesell,Th., (1991), Principles of Neural science, Prentice-Hall International Inc.,USA.
Kim YK., (2009), Handbook of behavior genetics. Springer.
Leberder J – The meaning of epi genenetics, The Scientist, 15, 2001, 6.
Lee G, Illes J, Ohl F. Ethical issues in behavioral neuroscience. Springer, 2015.
Levitis DA, Lidicker WZ, Freund G. Behavioral biologists do not agree on what constitutes behavior. Animal
Behavior, 2009; 78: 103-110.
Levi,Strauss,C.,1970, Gândirea sălbatică, Ed.Stiințifică, București.
Levy S, Sutton G – The diploid genome of an individual human, PloS Biology, 5, 2007.
Malim T, Birch A., Hayward S., (2000), Psihologie comparată, Ed.Tehnicp, Buc.
Maximilian C., (1982), Genetica umană, Ed. Științifică și Enciclopedică, București.
Meldrum, B. S. "Glutamate as a neurotransmitter in the brain: Review of physiology and pathology". The
Journal of nutrition 2000; 130 (4S Suppl): 1007S–1015S.
Mehta PH, Goetz SM, Carre JM. Franks. Genetic, hormonal and neural underpinnings of human aggressive
behavior. Ch 5 DD, Turner JH.(eds). Handbook of neurosociology and social research. Springer, 2012.
Moffitt TE. The new lookof behavioral genetics in developmental psychopathology: gene-environment interplay
in antisocial behaviors. Psychological Bulletin, 2005; 131:533-554.
Moore D.S.. (2015), TheThe Developing Genome: An Introduction to Behavioral Epigenetics, Oxford
University Press.
Morizot J, Kazemian L. The development of criminal and antisocial behavior. Springer, 2015 Nuffield Council
on Bioethics. Genetic and human behavior.2002.
Murakami K., (1997), The divine code of life, Beyond Wors Pub., Oregon.
Nelson RV, Spezio SH, Nadeau JH – Transgenerational genetic effects of the parental Y chromosom on dughters
phenotypes, Epigenetics, 2, 2010, 513-521.
Nirenberg M, Leader P, Bernfi eld R – RNA codewards and protein syintesis, Procedings of Natural Academy
Science, 5, 1965, 1161-1168.
Pauling L – Sikle cell anemia a molecular disease, Science, 110, 1949, 543-548.
Pfaff DW, Berrettini WH, Joh TH, Maxon SC. Genetic influences on neural and behavioral functions. CRC
Press, 2000.
Plomin R, DeFries J, Knopik VS, Neiderhiser JM., (2013) Behavioral genetics. 6th ed. Worth Publishers, New
York.
Plomin R, DeFries J, Craig IW, McGufin P., (2014), Behavioral genetics in postgenomic era. American
Psychological Association. Washington, DC.
Plomin R & McClearn G., (1996), Nature Nurture and Psychology, American Psychological Association, Ny.
Plomin R et al (2001), Behavioral Genetics. Fourth Edition. Worth Publisher and W.H.Freeman and Company.
Pop I.V., (2002), Genetica umană, Manual universitar, Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga
Qui J – Epigenetics, unfinished symphony, Nature, 441, 2006, 143-145.
Restian A., (1986), Organismul uman ca sistem de comunicaţii, În Semnalul biologic, Editura Academiei.
Restian A., Informatomul uman, Conferinţa Naţională de Neuroştiinţe, Bucureşti, 2010 Restian A – Homo
ciberenticus, Editura Ştiinţifică, 1984.
Rowe D.C., (1994) The limits of family influence. Genes. Experience and Behavior, The Guilford Press, NY.
Rhee SH, Ronald A., (2014), Behaviour genetics of psychopathology, Springer, New York.

Russo VE, Martienssen R.A. (1996), Epigenetic mechanisms of gene regulation, Spring Harbor Lab, New York.
Schaefer GB, Mendelshon NJ. Clinical genetics evaluation in identifying the etiologyof autism spectrum
disorders: 2013 guideline revision. Genet Med 2013;15:399-407.
Siever LJ. Neurobiology of aggression and violence.Am. J. Psychiatr. 2008; 165: 429-442.
Simopoulos AP, Ordovas J.M., (2004), Nutrigenetics and nutrigenomics, Editura Krager, Basel.
Sommer WH, Spanagel R., (2013), Behavioral neurobiology of alcohol addiction. Springer, New York.
Stanciu C., (2004), Introducere în psihofiziologie, Ed.FRM, Bucuresti.
Stanciu C., (1998), The Biochemical- IonicTheory of Excitability, Ed.Stiințifică, București.
Stanford C, Tannok R., (2012), Behavioral neuroscience of attention deficit hyperactivity disorders and its
treatment. Springer.
Su JL, Tuang-chinC (eds)., (2015), Environmental epigenetics. Humana Press.
Turkheimer E. Three laws of behavior genetics and what they mean. Current directions psycholog. Science.
2000; 9:160-164.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine/Serotonin/acid glutamique.
Venter C – The sequence of human genome, Science, 286, 1999, 1155-1158.
von WRIGHT,G.H.,1995, Explicație și înțelegere, Humanitas, București.
Waddington C – The epigenotype, Endeavour, 1, 1942, 18.
WuAsbury K, Plomin R., (2014), G is for genes. The impact of genetics on education and achievement. Wiley
Blackwell
Bănescu Claudia, (2013), Notiuni de genetică în asistența medicală. University Press
Bell CG, Beck S – The eoigenomic interface between genome and environment in common disease, Functional
Genomics, 8, 2010.
Berryessa CM, Cho MK. Ethical, legal, social and policy implications of behavioral genetics. Annu. Rev.
Genomics Hum. Genet. 2013
Moore D.S.. (2015), TheThe Developing Genome: An Introduction to Behavioral Epigenetics, Oxford
University Press H, Sun YE – Epigenetic regulation of stem cell differentiation, Pediatric Research, 59, 2006,
21-25.
8.2 Seminar / laborator
1. Personalități cheie în genetică și genetica
comportamentală; dezbaterea înnăscut vs.
dobândit
2. Aplicații ale transmiterii mendeliene și
nonmendeliene;

3. Heritabilitatea trăsăturilor psihologice.
Contribuția mediului împărtășit și a
mediului neîmpărtășit

Metode de predare
Discuții, exerciții
Discuții, exerciții,
studiu de caz (4 ore)

Discuții, exerciții,
studiu de caz (4 ore)

4. Cromozomii și structura ADN-ului. Boli
cromozomiale

Discuții, exerciții

5. Transcrierea și traducerea

Discuții, exerciții

6. Interacțiuni gene-mediu: ipoteza diatezăstres și susceptibilitatea diferențiată

Discuții, exerciții

Observaţii
Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
(4 ore)
Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
(8 ore)
Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S.,
& Neiderhiser, J. M. (2013). Behavioral
genetics (ed. a 6- a*).Worth Publishers,
New York. Carey, G. (2003). Human
genetics for the social sciences. Sage,
New York. (cartea este disponibilă gratuit
la adresa:
http://psych.colorado.edu/~carey/hgss/
Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
(4 ore)
Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,
aplicația,testarea asistată, autocunoașterea
(4 ore)
Expunerea, Dezbaterea, demonstrația,

7. Genomul uman: Implicații pentru studiul
comportamentului

Discuții,
schematizare

Total ore Seminar

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
Conținutul disciplinei este în concordanță cu problematica predată și studiată în alte centre universitare din țară și
din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerințele pieții muncii a conținuturilor disciplinei au avut loc
consultări cu cadre didactice din diverse forme și niveluri de învățământ, cu psihologi cu drept de liberă practică,
reprezentanți ai comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională a Colegiului Psihologilor
din România. De aceea, conținutul cursului și al seminariilor este astfel selectat, încât să corespundă nevoilor de
formare ale studenților și expectanțelor angajatorilor.
10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii
activitate de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere din
nota finală
10.4 Curs Cunoștințe și Evaluare sumativă. Modalitatea de evaluare a cunoștințelor 60%
abilități
transmise la curs ia forma unui Test format din 6 întrebări fiecare
cotate cu 1 punct din materia predată..
10.5
Cunoștințe și Modalitatea de evaluare a cunoștințelor transmise la seminar in 40%
Seminar
abilități.
forma unui Eseu cotat cu 4 puncte.
*Temă pentru seminar: Elaborarea unui eseu între 1000-1500 de cuvinte despre A.D.H.D.
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Test format din 10 întrebări din Seminarul Heritabilitatea trăsăturilor
psihologice. Contribuția mediului împărtășit și a mediului neîmpărtășit
10.6 Standard minim de performanţă
Notarea cu minim 5 la evaluarea finală (fără punctele suplimentare pentru prezență – vezi sectiunea 5 a Fișei).
Toate condițiile (secțiunea 5) și criteriile de evaluare (secțiunea 10) rămân valabile și pentru sesiunea de
restanță.

Data completării

Semnătura titularului de curs

26/09/2019

Conf.univ.dr. Ionel Mohîrță

Data avizării în departament
03/10/2019

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.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
III
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Psihologie
Psihologie
Licență
Psihologie
IF
2019-2020

Practică de specialiatate II
Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2
Colocviu
Obligatorie

2.8. Codul
disciplinei
PSI 3104

Credite
5

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
6
din care: 3.2 curs
0
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
84
din care: 3.5 curs
0
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

6
84
ore
10
10
10
1
10
41
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Introducere în psihologie
4.1 de
Psihologia personalității
curriculum
Psihodiagnostic
Conceperea unui plan experimental
4.2 de
Utilizarea testelor psihologice
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/prim
iiPasi3.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
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

laboratorului

vor fi depunctate.

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face
parte disciplina)

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)
Exersarea abilităților generale de asistare psihologică în domeniul evaluării și
7.1 Obiectivul
general
al intervenției psihologice
disciplinei
Asigurarea unei vaste palete de cunoștințe procedurale care constituie bazele
7.2.Obiectivele
dezvoltării competențelor necesare pentru implicarea eficientă în:
specifice
a. Controlul factorilor psihologici implicați în problemele psihologice și
psihosomatice
b. Intervenție pentru optimizarea umană
c. Activități de psihodiagnostic și evaluare psihologică a problemelor
emoționale și comportamentale și a factorilor psihologici implicați
8. Conţinuturi
8.1 Seminar / laborator
I. Modele de conceptualizare generală. Analize de caz

II. Relația de consiliere și limbaj de referință.Analize
de caz

III. Abilități generale de asistare psihologică.Analize
de caz

IV. Evaluarea cognitiv-comportamentală.Utilizarea
instrumentelor psihologice

Bibliografie

Metode de predare
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

Observaţii
-

-

-

-

Avram, E. (2009). Psihologia personalității: Arhitectură și dimensiuni. București: Editura Universală.
Bogdan, T. și Sântea, I. (2010). Psihologie judiciară. București: Themis Cart.
Crețu, R.-Z. (2012). Cercetări actuale în psihologia personalității. București: Editura Universitară.
Iliescu, D. și Sulea, C. (2015). Tratat de psihodiagnostic al personalității. Iași: Polirom.
Lungu, N. (2008). Psihologie experimentală. București: Editura Fundației „România de mâine”.
Mocanu, L. și Leanca, A. (2011). Psihologia comunicării. Galați: Zigotto.
Rusu, E.- C. (2008). Psihologie cognitivă. București: Editura Fundației „România de Mâine”.
Tănăsescu, C. (2010). Psihologie judiciară. București: Editura Didactică și Pedagogică.
Țompea, D., Caluschi, M., Ciubotaru, D.L. și Gostin, O. (2010). Ghid pentru practica de specialitatePsihologie. Iași: Performantica.
10. Zlate, M. (2015). Introducere în psihologie. Iași: Polirom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 dreptului comunicării şi
problematica actuală a reglementărilor existente și aplicabile domeniului media românesc.
10. Evaluare
Tip
activitate
10.4
Evaluare
finală
10.5
Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
-

Înțelegerea și aplicarea în practică a
modelelor de conceptualizare generală și
specifică, în cadrul intervenției psihologice

10.3 Pondere
din nota
finală
-

Colocviu( Caiet de practică)

100%

10.6 Standard minim de performanţă
Parcurgerea bibliografiei obligatorii
Predarea la timp a caietului de practica
Data completării
27/09/2019

Semnătura titularului de curs
-

Data avizării în departament
03/10/2019

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr.Mocanu Lăcrămioara

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
III
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea Danubius Galați
Facultatea de Comunicare și Relații internaționale
Comunicare și Științe politice
Psihologie
Licență
Psihologie
IF
2019-2020
PSIHODIAGNOSTICUL APTITUDINILOR ȘI
INTELIGENȚEI
Conf.univ.dr. Ionel Mohîrță
Conf.univ.dr. Ionel Mohîrță
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
evaluare
disciplinei1
disciplinei
Examen scris
Obligatorie PSI 3205

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
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
5

2
28
ore
20
14
15
10
10
69
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Bazele teoretice ale evaluării psihologice
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a
 Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector și software adecvat (Power Point,
cursului
Word)
 Prezența la curs în proporţie de 50%. Se adaugă 1 punct la nota de la
evaluarea sumativă pentru o prezență de 100% la curs. Acest punct se acordă
cu condiția ca nota la testul sumativ să fie minim 5.
5.2 de desfăşurare a
 Sală de seminar, dotată corespunzător (tablă, laptop, videoproiector)
seminarului/laboratorului  Prezența la seminar în proporţie de 70%. Se adaugă 1 punct la nota primită la
evaluarea de la seminar pentru o prezență de 100% la seminar. Acest punct se
acordă cu condiția ca nota la evaluarea de la seminar sa fie minim 5.
1

obligatorie, opţională, facultativă

Competenţe profesionale
Competenţe
transversale

3. Competenţele specifice acumulate
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 sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specific în
exercitarea profesiei;
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplnară pe diverse paliere ierarhice;
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare contiuă în vederea adaptării competențelor profesionale la
dinamica contextului social

4. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Studenții vor face alegeri informate cu privire la selecția probelor
7.1 Obiectivul general al
psihologice de aplicat în funcție de obiectivul examinării și de calitățile
disciplinei
psihometrice ale probelor avute la dispoziție. Studenții vor cunoaște
aprofundat câteva probe psihologice pe care le vor putea aplica și
interpreta autonom, cu o asistență minimală sau absentă din partea
supervizorilor.
 Să aleagă corect testul psihologic potrivit în funcție de scopul testării,
7.2 Obiectivele specifice
cu accent pe probele de personalitate și cele vizând aptitudini cognitive
generale;
 Să aplice corect și să se raporteze adecvat, din punct de vedere etic și al
reușitei interacțiunii cu cel examinat, în cadrul procesului de evaluare
psihologică
 Să interpreteze corect rezultatele unui test psihologic și să facă corelații
privind caracteristicile individului evaluat din multiple surse de
informare;
5. Conținuturi
8.1 Curs

Metode de
predare
1. Introducere în testarea psihologică. Prelegere
Delimitări conceptuale și istoricul
testării psihologice (2 ore)

2. Evaluarea trăsăturilor atenției 1
2.1. Calități ale atenției

Prelegere,
conversație

Observaţii
Sunt prezentate obiectivele și conținuturile cursului,
este explicitată modalitatea de evaluare. Evaluare vs.
testare psihologică; aspect definitorii ale unui test
psihologic; utilitatea testării psihologice, istoricul
testării psihologice, teorii ale inteligenței, măsurare,
utilizarea etalonului.
Carter, P., Russel, K., Teste psihometrice, Ediţia a 2a, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2016

2.2. Probe pentru atenția concentrată –
Toulouse-Pieron (2 ore)
3. Evaluarea trăsăturilor atenției 2
3.1. Probe pentru atenția distributivă –
Praga (2 ore)
4. Memoria – posibilități de evaluare
3.1. Memoria auditivă – testul Rey
verbal
3.2. Memoria vizuală (2 ore).

Prelegere,
conversație

Carter, P., Russel, K., Teste psihometrice, Ediţia a 2a, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2016

Prelegere,
conversație

Carter, P., Russel, K., Teste psihometrice, Ediţia a 2a, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2016

5. Evaluarea funcției perceptiv
motrice 1
4.1. Proba Bender-Santucci (2 ore)
6. Evaluarea funcției perceptiv
motrice 2
Probe dinamice de coordonare vizualmotrică (2 ore)
7. Evaluarea funcției perceptiv
motrice 3
Probe de reprezentare spațială (2 ore)
8. Evaluarea inteligenței – testul
Matrici Progresive Raven Standard (2
ore)
8.1. considerente generale
8.2. calități psihometrice
8.3. modalitate de interpretare

Prelegere,
conversație

Carter, P., Russel, K., Teste psihometrice, Ediţia a 2a, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2016

Prelegere,
conversație

Carter, P., Russel, K., Teste psihometrice, Ediţia a 2a, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2016

Prelegere,
conversație

Carter, P., Russel, K., Teste psihometrice, Ediţia a 2a, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2016

Prelegere,
conversație

De citit:
Mitrofan, N. (2005). Testarea psihologică: inteligența
și aptitudinile. Iași: Polirom, pg. 71-73
Zivari, M. (n.d.). Teorii ale inteligenței.
Disponibil la: http://www.terapiam.ro/teorii-aleinteligen-ei
Raven J. Și colab., (2003), Manual Raven: Secțiunea I
– Prezentare generală, Ed. ASCR, Cluj -Napoca.
Raven J. Și colab., (2003), Manual Raven: Secțiunea
II –Matrici Progresive Standard, Ed. ASCR, Cluj Napoca.

9. Evaluarea inteligenței la copii–
testul Matrici Progresive Raven Color
(2 ore)
9.1. considerente generale
9.2. calități psihometrice
9.3. modalitate de interpretare

Prelegere,
conversație,
exerciții

10. Inteligența și aptitudinile cognitive
timpurii: scalele de dezvoltare (2 ore)
10.1. Caracteristici
10.2. Aplicare și cotare

Prelegere,
conversație,

Raven J. Și colab., (2003), Manual Raven: Secțiunea I
– Prezentare generală, Ed. ASCR, Cluj -Napoca.
Raven J. Și colab., (2003), Manual Raven: Secțiunea
II –Matrici Progresive Standard, Ed. ASCR, Cluj Napoca.
Rizeanu, S., Psihodiagnoza și evaluarea clinică a
copilului și adolescentului…, Ediția a 2-a, București,
Editura Universit., 2014
Carter, P., Russell, K. – Teste de inteligenţă Bucureşti, Editura Aldo press, 1998
Carter, P., Teste IQ şi de abilităţi, Bucureşti, Editura
Meteor Press, 2015

11. Probe de evaluare a limbajului (2
ore)

Prelegere,
conversație,

Slama, Cazacu, T., (1999) Psiholingvistica : O ştiinţă
a comunicării – Bucureşti, Editura All.

12.Alte aspecte evaluare psihologică (2 Prelegere,
ore)
conversație,

Barrett, J., Teste supreme de aptitudini, , Bucureşti,
Editura Meteor Press, 2015

13. Redactarea unui raport psihologic
de evaluare (2 ore)

Mitrofan N., (2009), Testarea psihologica. Aspecte
teoretice si practice, Ed. Poliram, Iași.

Prelegere,
conversație,

14. Privire retrospectivă
Bibliografie selectivă (principală)

Conversație

Albu M., (1998), Construirea și utilizarea testelor psihologice, Ed. Clusium, Cluj-Napoca.
Albu M., (2000), Metode și instrumente de evaluare în psihologie, Ed. Argonaut, Cluj -Napoca.
Minulescu M., (2006), Teorie și practică în psihodiagnoză. Fundamente în măsurarea psihologică. Testarea
intelectului, Ed. Fundația România de mâine, București.
Stan A., (2002), Testul psihologic. Evoluție, construcție, aplicații, Ed. Polirom, Iași.
Raven J. Și colab., (2003), Manual Raven: Secțiunea I – Prezentare generală, Ed. ASCR, Cluj -Napoca.
Raven J. Și colab., (2003), Manual Raven: Secțiunea II –Matrici Progresive Standard, Ed. ASCR, Cluj -Napoca.
Carter, P., Russel, K., (2014), Teste de inteligenţă IQ 1, Bucureşti, Editura Meteor Pub.
Carter, P., Russel, K., (2014), Teste de inteligenţă IQ 2, Bucureşti, Editura Meteor Pub
Carter, P., Russel, K., (2014), Teste de inteligenţă IQ 3, Bucureşti, Editura Meteor Pub
Carter, P., Russel, K., (2014), Teste de inteligenţă IQ 4, Bucureşti, Editura Meteor Pub
Carter, P., Russel, K.,.(2014), Teste de inteligenţă IQ 5, Bucureşti, Editura Meteor Pub
Carter, P., Russel, K., (2014), Teste de inteligenţă IQ 6, Bucureşti, Editura Meteor Pub.
Slama, Cazacu, T., (1999) Psiholingvistica : O ştiinţă a comunicării – Bucureşti, Editura All.
Mitrofan N., (2009), Testarea psihologica. Aspecte teoretice si practice, Ed. Poliram, Iași.
Mohirta, Note de curs, 2016
8.2 Seminar / laborator
1. Seminar introductiv –
Evaluare psihologică,
principii practice (4 ore)

Metode de
predare
Discuții,
exerciții

Observaţii

Mitrofan N., Mitrofan I, (2009), Testarea psihologică. Inteligența și
aptitudinile, Ed. Poliram, Iași.
Schiopu U., (2003), Introducere în psihodiagnostic, Ed. Humanitas,
București.
2. Testarea atenției (4
Exercițiul Mitrofan N., Mitrofan I, (2009), Testarea psihologică. Inteligența și
ore)
aptitudinile, Ed. Poliram, Iași.
Schiopu U., (2003), Introducere în psihodiagnostic, Ed. Humanitas,
București.
3. Memoria –
Exercițiul, Mitrofan N., Mitrofan I, (2009), Testarea psihologică. Inteligența și
perspectiva cognitivistă
Problemati aptitudinile, Ed. Poliram, Iași.
(4 ore)
zare
Schiopu U., (2003), Introducere în psihodiagnostic, Ed. Humanitas,
București.
4. Bateria de teste pentru Exercițiul, Mitrofan N., Mitrofan I, (2009), Testarea psihologică. Inteligența și
Aptitudini Cognitive –
Dezbatere aptitudinile, Ed. Poliram, Iași.
prezentare generală (4
Schiopu U., (2003), Introducere în psihodiagnostic, Ed. Humanitas,
ore)
București.
5. Evaluarea inteligenței
Prelegere
Mitrofan N., Mitrofan I, (2009), Testarea psihologică. Inteligența și
la copii – probele
interactivă aptitudinile, Ed. Poliram, Iași.
piagetiene (4 ore)
Problemati Schiopu U., (2003), Introducere în psihodiagnostic, Ed. Humanitas,
zare
București.
6. Evaluarea inteligenței
Exercițiul, Mitrofan N., Mitrofan I, (2009), Testarea psihologică. Inteligența și
la diferite categorii de
Dezbatere aptitudinile, Ed. Poliram, Iași.
persoane (4 ore)
Schiopu U., (2003), Introducere în psihodiagnostic, Ed. Humanitas,
București.
7. Evaluarea raportului
Discuții,
Mitrofan N., Mitrofan I, (2009), Testarea psihologică. Inteligența și
psihologic de evaluare
schematizar aptitudinile, Ed. Poliram, Iași.
(4 ore)
e
Mitrofan N., (2009), Testarea psihologica. Aspecte teoretice si
practice, Ed. Poliram, Iași.
Schiopu U., (2003), Introducere în psihodiagnostic, Ed. Humanitas,
București.

6. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
În vederea proiectării prezentei fișe, a selectării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/ învățare titularul
disciplinei a avut în vedere expectanțele reprezentanților angajatorilor, precum și standardele prevăzute de
Colegiul Psihologilor din România privin activitatea de evaluare psihologică.
7. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
activitate

10.3 Pondere
din nota
finală
10.4 Curs
Modul de rezolvare a Evaluare sumativă. Examinare practică 70%
sarcinii
de
examen și scrisă.
(creativitate, oportunitate,
structurare, corectitudine în
elaborarea răspunsurilor)
10.5
-Prezența la activități; - Fișe de prezență
30%
Seminar
Contrbuția la desfășurarea - Prezentarea temelor de lucru
activităților; Corectitudinea - Verificarea Portofoliului individual de
comunicării și prezentării formare
ideilor și a produselor
solicitate;
Realizarea
Portofoliului
individual de formare – fișe
de răspuns la probele de
aptitudini
și
profilul
rezultat.
*Temă pentru seminar: Elaborarea unui eseu între 1000-1500 de cuvinte despre Evaluarea inteligenței
la copii – probele piagetiene
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Test format din 10 întrebări din aplicarea Bateriei de teste
pentru Aptitudini Cognitive
10.6 Standard minim de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și seminar)
- Realizarea Portofoliului individual de formare – profil psihologic individual
- Identificarea și descrierea adecvată a instrumentelor de evaluare psihologică a aptitudinilor
- Notarea cu minim 5 la evaluarea finală (fără punctele suplimentare pentru prezență – vezi sectiunea 5
a Fișei).
Data completării
26/09/2019

10.2 Metode de evaluare

Semnătura titularului de curs
Conf. Dr. Ionel Mohîrță

Data avizării în departament
04/10/2019

Semnătura titularului de seminar
Conf. 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
III
2.5
de studiu
Semestrul

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

PSIHOPATOLOGIE
Lect. univ. dr. Vasile Constantin
Lect. univ. dr. Vasile Constantin
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2
Examen scris
Obligatorie

2.8. Codul
disciplinei
PSI 3206

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 2 ore curs
2
ore seminar
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 28 ore curs
28 ore seminar
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

Credite
5

2
28
ore
25
20
15
3
6
69
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de
curriculum
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul
4.2 de
psihopatologiei
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 studenții. De
seminarului /
asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, lucrările vor fi depunctate.
laboratorului

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
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)
Pregătirea studenţilor cu privire la principiile domeniului psihopatologiei, astfel
7.1 Obiectivul
general
al încât acestea să constituie baza cunoştinţelor legate de principalele probleme
psihopatologice ale beneficiarului, dar şi modalităţile de intervenţie eficientă pe
disciplinei
fiecare palier al bolii psihice.
să identifici conceptele de normalitate şi de boală mintală;
să evidenţieze principalele tulburări ale mecanismelor cognitive, reglatorii şi
de personalitate;
 să identifice adecvat tulburările afective;
 să descrie specificul fiecărei boli psihice;
 să identifice principalele modalităţi de intervenţie în boala psihică;
 să compare principalele afecţiuni psihopatologice şi metodele de intervenţie;
RECOMANDARE - IMPARTITI TEMELE/ORLE DE CURS/SEMINAR IN 4 MODULE
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
1. Conceptele de sănătate şi boală mintală:
- Sănătatea mintală şi boala psihică;
video, sistem e-learning
2 ore
- Normalitate şi anormalitate în sănătatea
mintală;
2. Tulburări de personalitate:
prelegerea, discursul interactiv,
- Personalitatea normală şi personalitatea
dezbaterea unor texte, prezentări
2 ore
patologică;
video, sistem e-learning
- Tulburări de personalitate;
3. Tulburări de perceptive şi de atenţie:
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
- Hipoestezia; sinestezia; agnozii; iluziile;
2 ore
video, sistem e-learning
halucinaţiile;
- Hiperprosexia; hipoprosexia; aprosexia;
7.2.Obiectivele
specifice




4. Tulburări de memorie şi gândire:
- Hipermnezie; hipomnezie; amnezie;
- Delirul; tulburări operaţionale ale gândirii;
5. Tulburări de comunicare şi de voinţă:
- Afaziile; tulburări de limbaj non-verbal;
- Tulburări de voinţă;
6. Tulburări ale afectivităţii: depresia;
7. Nevrozele: tulburarea anxioasa; tulburarea de
panică;
8. Nevrozele: tulburarea obsesiv-compulsivă;
neurastenia; PTSD;
9. Psihozele: Schizofrenia; Tulburările
paranoide;
10. Psihozele: Tulburarea bipolară;
11. Elemente de psihosomatică şi somatizare:
- Conceptul de somatizare;
- Cauzele somatizării;
12. Elemente de psihosexologie:
- Disfuncţii sexuale;
- Parafiliile – extreme ale comportamentului
sexual;
13. Suicidul în bolile psihice;

14. Recapitulare

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
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
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

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

BIBLIOGRAFIE
 Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Tudose, F., Dobranici, L. (2011). Elemente de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi,
Bucureşti: Editura TREI;
2. Constantin Vasile, Note de curs, 2019
3. Adams, H., Sutker, P. (2008), Comprehensive handbook of psychopathology, Kluwer Academic;
4. Resurse web: sciencedirect.com; springerlink.com, researchgate;
5. Tudose, F., Dobranici, L. (2011). Elemente de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi,
Bucureşti: Editura TREI
6. Dindelegan, Camelia M., Incursiune în psihopatologie şi psihologie clinică, Bucureşti, Editura Sper,
2012
7. Lăzărescu, M., Psihopatologie descriptivă: semen şi sindroame în tulburarea…, Iaşi, Editura
Polirom, 2011
8. Ionescu, Ș., Tratat de psihologie clinică și psihopatologie, Ediția a 2-a, București, Editura Trei, 2013
9. Tudose, F. – Tratat de psihopatologie li psihiatrie pentru psihologi, Buc., Ed. Trei, 2011
10. Dindelegan, C. – Psihopatologie și psihologie clinică, Vol. 1, Ediția a 2-a, Iași, Ed. Instit, Eur., 2012
11. 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
12. Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper,

2015
13. Marc, G., Abuzul la copii: diagnoză şi intervenţie terapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2015
14. Molnar, I.E., Psihologia identităţii gay : provocări, impasuri şi suport terapeutic, Bucureşti, Editura
Sper, 2015
15. Mitrofan, I., Psihogenealogie : diagnoza, intervenţia şi vindecarea…., , Bucureşti, Editura Sper, 2010
16. Tudose, F. – Tratat de psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi, Buc., Ed. Trei, 2011
17. Irimia, C.- Peisaje interioare, Buc., Ed. Trei, 2017
18. Shoenberg, P- Psihosomatica, Buc., Ed. Trei, 2017
19. Barbier, D.- Ieșirea din depresie, Ediția a 2-a, Buc., Ed. Trei, 2012
20. Pistorio, M. – Înțelepciunea furiilor noastre, Buc., Ed. Niculescu, 2017


Bibliografie selectivă de elaborare a cursului

21. Tudose, F., Dobranici, L. (2011). Elemente de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi,
Bucureşti: Editura TREI;
22. Predescu, V. (1989). Psihiatrie, Bucureşti: Editura Medicală;
23. Adams, H., Sutker, P. (2008), Comprehensive handbook of psychopathology, Kluwer Academic;
24. Resurse web: sciencedirect.com; springerlink.com, researchgate;
8.2 Seminar / laborator
1Conceptele de sănătate şi boală mintală:
- Sănătatea mintală şi boala psihică;
- Normalitate şi anormalitate în
sănătatea mintală;
2Tulburări de personalitate:
- Personalitatea normală şi
personalitatea patologică;
- Tulburări de personalitate;
3Tulburări de perceptive şi de atenţie:
- Hipoestezia; sinestezia; agnozii;
iluziile; halucinaţiile;
- Hiperprosexia; hipoprosexia;
aprosexia;
4Tulburări de memorie şi gândire:
- Hipermnezie; hipomnezie; amnezie;
- Delirul; tulburări operaţionale ale
gândirii;
5Tulburări de comunicare şi de voinţă:
- Afaziile; tulburări de limbaj nonverbal;
- Tulburări de voinţă;
6Tulburări ale afectivităţii: depresia;

7Nevrozele: tulburarea anxioasa; tulburarea
de panică;

8Nevrozele: tulburarea obsesiv-compulsivă;
neurastenia; PTSD;

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

Observaţii
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

9Psihozele: Schizofrenia; Tulburările
paranoide;

10Psihozele: Tulburarea bipolară;

11Elemente de psihosomatică şi somatizare:
- Conceptul de somatizare;
- Cauzele somatizării;
12Elemente de psihosexologie:
- Disfuncţii sexuale;
- Parafiliile – extreme ale
comportamentului sexual;
13Suicidul în bolile psihice;

14Recapitulare

problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning, invatarea experientiala;
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning, invatarea experientiala;
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning, invatarea experientiala;
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning, invatarea experientiala;
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning, invatarea experientiala;
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning, invatarea experientiala;
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning, invatarea experientiala;

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
1. Tudose, F., Dobranici, L. (2011). Elemente de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi,
Bucureşti: Editura TREI;
2. Adams, H., Sutker, P. (2008), Comprehensive handbook of psychopathology, Kluwer Academic;
3. Resurse web: sciencedirect.com; springerlink.com, researchgate;
4. Tudose, F., Dobranici, L. (2011). Elemente de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi,
Bucureşti: Editura TREI
5. Adams, H., Sutker, P. (2008), Comprehensive handbook of psychopathology, Kluwer Academic
6. Dindelegan, Camelia M., Incursiune în psihopatologie şi psihologie clinică, Bucureşti, Editura Sper,
2012
7. Lăzărescu, M., Psihopatologie descriptivă: semen şi sindroame în tulburarea…, Iaşi, Editura
Polirom, 2011
8. Ionescu, Ș., Tratat de psihologie clinică și psihopatologie, Ediția a 2-a, București, Editura Trei, 2013
9. Tudose, F. – Tratat de psihopatologie li psihiatrie pentru psihologi, Buc., Ed. Trei, 2011
10. Dindelegan, C. – Psihopatologie și psihologie clinică, Vol. 1, Ediția a 2-a, Iași, Ed. Instit, Eur., 2012
11. Rus, M. Mihail, G.B., Evaluarea psihologică în context judiciar şi relaţia…, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, 2016
12. Mitrofan, I., Consiliere şi terapie centrată pe trauma, Ediţia a 2 a, Bucureşti, Editura Sper, 2011
13. Vladislov, Elena O., Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor şi adulţilor, Bucureşti, Editura Sper,
2015
14. Marc, G., Abuzul la copii: diagnoză şi intervenţie terapeutică, Bucureşti, Editura Sper, 2015
15. Molnar, I.E., Psihologia identităţii gay : provocări, impasuri şi suport terapeutic, Bucureşti, Editura

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sper, 2015
Mitrofan, I., Psihogenealogie : diagnoza, intervenţia şi vindecarea…., , Bucureşti, Editura Sper, 2010
Tudose, F. – Tratat de psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi, Buc., Ed. Trei, 2011
Irimia, C.- Peisaje interioare, Buc., Ed. Trei, 2017
Shoenberg, P- Psihosomatica, Buc., Ed. Trei, 2017
Barbier, D.- Ieșirea din depresie, Ediția a 2-a, Buc., Ed. Trei, 2012
Pistorio, M. – Înțelepciunea furiilor noastre, Buc., Ed. Niculescu, 2017

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 psihopatologiei şi aplicabile în
practica psihologică privată, în clinici/centre de recuperare psihiatrică şi sau ong-uri care se ocupă de
problematica persoanelor cu tulburări psihopatologice din România.
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
70%

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
Evaluare continuă:
30%
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
- 1 temă de evaluare pe
10%
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
20%
Danubius online sau sustinute in cadrul
cunostintelor sustinut oral in
seminarului, participarea la dezbateri,
cadrul seminarului**
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate.
Tema pentru seminar: Având în vedere trăsăturile specifice tulburării de personalitate borderline, elaboraţi
un plan de intervenţie pentru o tânără de 23 de ani, diagnosticată cu această tulburare, având în vedere
următoarele aspecte: trasarea principalelor simptome, modalităţi de intervenţie psihoterapeutică, tratament
psihofarmacologic.
Testul pentru evaluarea cunostintelor este prezentat pe site-ul de curs.
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

26/09/2019

Lect.univ. dr. Vasile Constantin

Lect.univ.dr. Vasile Constantin

Data avizării în departament
04/10/2019

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
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
III
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 PENTRU ELABORAREA LUCRARII DE
LICENTA
Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
Credite
evaluare
disciplinei2
disciplinei
5
Examen scris
Obligatorie PSI 3207

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: curs
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
84
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 individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

84
ore
30
10
10
20
84
84
5

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
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
cursului
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/prim
iiPasi3.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
laboratorului
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.)
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 Disciplina urmărește dobandirea de cunostinte si abilitati pentru
realizarea unor lucrari academice ce constutuie modalitati de evaluare
disciplinei
pe parcursul anilor de studiu (proiect,
recenzie, eseu etc.) și familiarizarea cu profesia de psiholog
Să exerseze tehnici de auto și inter-cunoaștere
7.2 Obiectivele specifice
Să diferențieze principalele domenii de activitate specifice profesiei de
psiholog
Să exerseze abilitățile de lucru în grup
Să cunoască elementele principale ale unei prezentări

2

8. Conținuturi
Fiecare student din anul III trebuie să intocmeasca lucrarea de licenta. Pentru aceasta coordonatorul de licenta
din partea facultatii, studentul şi reprezentantul instituţiei vor încheia un acord de colaborare privind
desfăşurarea practicii.
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.
Bibliografie
TAYLOR, G. Tehnici de scriere pentru studenți: cum să concepi și să scrii eseuri de succes. București,
Editura Comunicarea.ro, 2012
CHELCEA, Septimiu. Manual de redactare în științele umane. București: Editura Comunicare.ro, 2011
ANDREESCU, L. - Libertatea academică: între teorie şi practicile universitare - Iaşi, Institutul European,
2010
Brătianu, Constantin ş.a. – Elaborarea, redactarea şi susţinerea lucr. de licenţă şi masterat – Bucureşti, Editura
Universitară, 2008
Vintilă, Mona (coord.) – Cum să elaborăm o lucrare de licenţă - Timişoara, Editura Univ. de Vest, 2008
Chelcea, Septimiu – Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat … - Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2007
Rad, Ilie – Cum se scrie un text ştiinţific: disciplinele umaniste – Iaşi, Editura Polirom, 2008
Ferréol, Gilles ; Flageul, N. – Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală – Iaşi, Editura Polirom, 2007
Hopkins, Claude C.- Viaţa mea în publicitate & publicitate ştiinţifică – Bucureşti, Publica, 2007

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme ale comunităţii legate de servicii ale
administraţiei publice.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4
Evaluare finală
10.5 Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
-

-

Frecvenţă, elaborarea unor
referate, proiecte, teste,
participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanță
- activitate la seminar de 100 %.
Data completării
25/09/2019

10.2 Metode de evaluare

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
03/10/2019

Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota
finală
100%

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara

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
III
2.5
de studiu
Semestrul

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

NEUROSTIINTE COGNITIVE SI CLINICE
Lect. univ. dr. Vasile Constantin
Lect. univ. dr. Vasile Constantin
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
evaluare
disciplinei2
disciplinei
Examen scris
Obligatorie PSI3206

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 2 ore curs
2
2 ore seminar
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 28 ore curs
28
28 ore seminar
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

Credite
5

2
56
ore
25
26
15
7
10
83
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de
curriculum
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul
4.2 de
neuroştiinţelor cognitive şi clinice
competenţe
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
cursului
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/primii
Pasi3.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 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
- Cunoştinte aprofundate de neuroştiinţe cognitive şi clinice, centrate pe anatomia şi fiziologia
sistemului nevos, afecţiuni neurodegenerative şi metode de tratament sau ameliorare;
Abilități
-Flexibilitate, luare de decizii, inteligenţă emoţională, gândire critică, capacitatea de a rezolva
probleme;
Atitudini
- Intuiţie în diganosticul şi intervenţia în tulburările neurodegenerative;
- Empaţie faţă de persoanele diagnosticate cu afecţiuni neurodegenerative;
- Comportament etic în procesul de diagnostic şi intervenţie în neuroştiinţe;
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)
Pregătirea studenţilor cu privire la principiile domeniului neuroştiinţelor cognitive şi
7.1 Obiectivul
general
al clinice, astfel încât acestea să constituie baza cunoştinţelor legate de principalele
probleme neurodegenerative ale beneficiarului, dar şi modalităţile de intervenţie
disciplinei
eficientă pe fiecare palier al bolii neurodegenerative.
să identifice conceptele de normalitate şi de boală neurologică;
să evidenţieze principalele componente ale sistemului nervos;
să identifice adecvat tulburările neurodegenerative;
să descrie specificul fiecărei boli neurodegenerative;
să identifice principalele modalităţi de intervenţie în boala neurologică;
să compare principalele afecţiuni neurodegenerative şi metodele de
intervenţie psihoterapeutică;
RECOMANDARE - IMPARTITI TEMELE/ORLE DE CURS/SEMINAR IN 4 MODULE
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
prelegerea, discursul interactiv,
1. Anatomia şi fiziologia neuronului;
dezbaterea unor texte, prezentări
2 ore
video, sistem e-learning
7.2.Obiectivele
specifice








2. Anatomia şi fiziologia măduvei spinării;
3. Anatomia şi fiziologia encefalului:
- Meninge cerebrale; trunchiul cerebral;

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

2 ore

2 ore

cerebelul;
4. Anatomia şi fiziologie encefalului:

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

2 ore

- Diencefalul; emisferele cerebrale;
5. Emisferele cerebrale şi rolul lor în reglarea
proceselor psihice:

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

Funcţii senzoriale; afectivitatea; memoria şi
gândirea
6. Sistemul nervos vegetativ;
7. Somnul şi starea de veghe; Conştiinţa
8. Elemente de neuropatologie: deteriorarea
cognitivă şi a limbajului;
9. Elemente de neuropatologie: deteriorarea
reflexelor şi a funcţiei motorii;
10. Elemente de neuropatologie: tulburări ale
comportamentului;

11. Elemente de neuropatologie: epilepsia;
12. Boala Alzheimer si alte tulburări degenerative;
13. Toxicomaniile şi alcoolismul;
14. Recapitulare.

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

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

BIBLIOGRAFIE
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi şi pentru elaborarea cursului:
Constantin Vasile, Note de curs, 2019
Niculescu et al. (2014), Compendiu de anatomie şi fiziologie, Bucureşti: Corint;
Berntson, G., Cacioppo, J. (2009), Handbook of Neuroscience for the Behavioral Sciences, Wiley;
Tudose, F., Dobranici, L. (2011). Elemente de psihopatologie şi psihiatrie pentru
psihologi,Bucureşti: Editura TREI;
Dănăilă, Leon; Golu, Mihai Tratat de neuropsihologie Vol 1, 2017; Vol 2, 2018
Guyton, Hall. Tratat de fiziologie a omului 2017
Niculescu, Cezar Th. Anatomia si fiziologia omului: compediu 2009
Dewey, Russell, A. Introducere în psihologie. 2013
Holdevici, Irina. Tratat de psihoterapie. Bucureşti: Ed. Trei, 2009
Lăzărescu, Mircea Ce este tulburarea mentală : Evoluţionism, cultură, psihopatologie. Iaşi: Polirom,
2014
Lăzărescu, Mircea.; Bărănescu, Ramona. Psihopatologie descriptivă : Semne şi sindroame în
tulburările mentale. Iaşi : Polirom, 2011

Tudose, Florin; Tudose, Cătălina; Dobranici, Letiţia. Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru
psihologi. Bucureşti : Ed. Trei , 2011
Vasile, Daniel.; Vasiliu, O. Psihopatologie generală : Curs : Caiete de psihiatrie Bucureşti: Printech.
Vol.1 : Semiologie psihiatrică, 2009. Vol.2 : Sindromologie psihiatrică, 2009
Freud, Sigmund. Psihopatologia vieţii cotidiene, 2010
Eugen, Avram, Coordonator. Neuropsihologie, Creier și funcționalitate, 2009
Eugen, Avram, Coordonator. Neuropsihologie, Creier și funcționalitate, 2009
Resurse web: sciencedirect.com; springerlink.com, researchgate
Von Franz, M.-L., Dimensiuni arhetipale ale psihicului, Bucureşti, Editura Herald, 2014
Goleman, D., Creierul şi inteligenţa emoţională: noi perspective, Bucureşti, Editura Curtea Veche
Pub., 2016
Avram, E., Neuropsihologie: creier și funcționalitate, București, Editura Universit., 2009
Ciubotaru, V., Neuroștiința dizabilității, București, Editura Universit., 2009
8.2 Seminar / laborator
Metode şi procedee didactice
Observaţii
explicaţia, conversaţia euristică,
1. Anatomia şi fiziologia neuronului;
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
1 oră
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning, invatarea
experientiala;
2. Anatomia şi fiziologia măduvei spinării; explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
1 oră
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning, invatarea
experientiala;
3. Anatomia şi fiziologia encefalului:
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
- Meninge cerebrale; trunchiul cerebral;
1 oră
analiza, sinteza, prezentări video,
cerebelul;
sistem e-learning, invatarea
experientiala;
4. Anatomia şi fiziologie encefalului:
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
- Diencefalul; emisferele cerebrale;
1 oră
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning, invatarea
experientiala;
5. Emisferele cerebrale şi rolul lor în
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
reglarea proceselor psihice:
problematizarea, studiul de caz,
1 oră
analiza, sinteza, prezentări video,
Funcţii senzoriale; afectivitatea;
sistem e-learning, invatarea
memoria şi gândirea
experientiala;
6. Sistemul nervos vegetativ;

7. Somnul şi starea de veghe; Conştiinţa

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

1 oră

1 oră

8. Elemente de neuropatologie:
deteriorarea cognitivă şi a limbajului;

9. Elemente de neuropatologie:
deteriorarea reflexelor şi a funcţiei
motorii;
10. Elemente de neuropatologie: tulburări
ale comportamentului;

11. Elemente de neuropatologie: epilepsia;

12. Boala Alzheimer si alte tulburări
degenerative;

13. Toxicomaniile şi alcoolismul;

14. Recapitulare.

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

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

Bibliografie
Niculescu et al. (2014), Compendiu de anatomie şi fiziologie, Bucureşti: Corint;
Berntson, G., Cacioppo, J. (2009), Handbook of Neuroscience for the Behavioral Sciences, Wiley;
Tudose, F., Dobranici, L. (2011). Elemente de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi,
Bucureşti: Editura TREI;
Dănăilă, Leon; Golu, Mihai Tratat de neuropsihologie Vol 1, 2017; Vol 2, 2018
Guyton, Hall. Tratat de fiziologie a omului 2017
Niculescu, Cezar Th. Anatomia si fiziologia omului: compediu 2009
Dewey, Russell, A. Introducere în psihologie. 2013
Holdevici, Irina. Tratat de psihoterapie. Bucureşti: Ed. Trei, 2009
Lăzărescu, Mircea Ce este tulburarea mentală : Evoluţionism, cultură, psihopatologie. Iaşi: Polirom,
2014

Lăzărescu, Mircea.; Bărănescu, Ramona. Psihopatologie descriptivă : Semne şi sindroame în
tulburările mentale. Iaşi : Polirom, 2011
Tudose, Florin; Tudose, Cătălina; Dobranici, Letiţia. Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru
psihologi. Bucureşti : Ed. Trei , 2011
Vasile, Daniel.; Vasiliu, O. Psihopatologie generală : Curs : Caiete de psihiatrie Bucureşti: Printech.
Vol.1 : Semiologie psihiatrică, 2009. Vol.2 : Sindromologie psihiatrică, 2009
Freud, Sigmund. Psihopatologia vieţii cotidiene, 2010
Eugen, Avram, Coordonator. Neuropsihologie, Creier și funcționalitate, 2009
Eugen, Avram, Coordonator. Neuropsihologie, Creier și funcționalitate, 2009
Resurse web: sciencedirect.com; springerlink.com, researchgate
Von Franz, M.-L., Dimensiuni arhetipale ale psihicului, Bucureşti, Editura Herald, 2014
Goleman, D., Creierul şi inteligenţa emoţională: noi perspective, Bucureşti, Editura Curtea Veche
Pub., 2016
Avram, E., Neuropsihologie: creier și funcționalitate, București, Editura Universit., 2009
Ciubotaru, V., Neuroștiința dizabilității, București, Editura Universit., 2009
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 neuroştiintelor cognitive şi
clinice şi aplicabile în practica psihologică privată, în clinici/centre de recuperare psihiatrică şi sau ong-uri
care se ocupă de problematica persoanelor cu tulburări neurodegenerative sau de sănătate mintală din
România.
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
70%

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
Evaluare continuă:
30%
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
- 1 temă de evaluare pe
10%
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
20%
Danubius online sau sustinute in cadrul
cunostintelor sustinut oral in
seminarului, participarea la dezbateri,
cadrul seminarului**
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate.
Test pentru seminar: Se dau următoarele întrebări despre diverse afecţiuni psihopatologice, alături de câte 3
variante de răspuns, dintre care numai una este cea corectă. Selectaţi varianta pe care o consideraţi corectă,
vezi site-ul de curs
Tema pentru evaluarea cunostintelor: Realizaţi un proiect, de 3-4 pagini, cu titlul “Epilepsia”. În realizarea
proiectului, veţi avea în vedere: definirea afecţiunii, etiologie, simptome, tratament şi prevalenţa la nivel de
populaţie.
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării
25/09/2019

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Lect.univ. dr. Vasile Constantin

Lect.univ.dr. Vasile Constantin

Data avizării în departament
01 / 10 / 2019

\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 de
III
2.5
studiu
Semestrul

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

PSIHOLOGIE POLITICA
Conf.dr. Filip Stanciu
Conf.dr. Filip Stanciu
I 2.6 Tipul de
2.7
2.8. Codul
evaluare
Regimul
disciplinei
Examen scris
disciplinei2 PSI 3109A
Optionala

Credite
5

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
30
10
20
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
- 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
cursului
http://online.univdanubius.ro:8080/Danubius/gateway/indicatiiUtilizare/aspecteGenerale/primiiPasi/prim
iiPasi3.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
laboratorului
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.)
C.3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie
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 Conştientizarea importanţei psihologiei in cariera politica, din
perspectivă preventivă, remedială şi de dezvoltare echilibrată a
disciplinei
personalităţii clienţilor.
Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a opera cu conceptele ştiinţifice
specifice domeniului consilierii precum şi dezvoltarea abilităţilor de
organizare şi desfăşurare a unui demers de consiliere politica.
Explicarea corectă a conceptelor, relaţiilor şi proceselor
7.2 Obiectivele specifice
specifice consilierii educaţionale şi a carierei.
Identificarea modalităţilor de consiliere, pornind de la un
model psihoeducaţional.
Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente specifice
domeniului consilierii, adecvate situaţiilor şi categoriilor de
clienţi.
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de bază ale consilierului:
ascultarea activă, observarea, adresarea întrebărilor, oferirea
de feed-back, reformularea, resemnificarea, interpretarea
datelor etc.
Exersarea de către studenţi a metodelor şi tehnicilor de
consiliere educaţională şi a carierei, pentru diferite situaţii sau
categorii de clienţi
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.
Cultivarea atitudinilor de acceptare, implicare responsabilă
şi echilibrată, empatie, colaborare şi respect reciproc.
Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial de
învăţare şi aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice
dobândite la cursuri. Promovarea unui sistem de valori
concordant cu exigenţele ştiinţei, legalităţii şi deontologiei
specifice domeniului consilierii.
2

8. Conținuturi
8.1 Curs
1. Consilierea şi orientarea vocaţională - noţiuni
fundamentale
Consilierea, orientarea – delimitări conceptuale
1.1. Comportamentul de ascultare: temelia ascultării
eficiente.
1.2. Orientarea vocaţională şi şcoala.
1.3. Consiliere şi psihoterapie
1.4. Etapele consilierii
2. Obiective şi principii - funcţionarea psihopolitica
optimă a persoanei/grupului.
2.1. Principiile etice ale consilierii
2.2. Principiile pedagogice ale consilierii
2.3. Principiile psihologice ale consilierii
2.4. Principii specifice consilierii
2.5. Rolul şi locul empatiei în structura competenţei
consilierului
3.Personalitatea consilierului
3.1.Atitudinile consilierului
3.2. Abilităţile fundamentale ale consilierului
3.3. Rol şi status-ul consilierului
4.Probleme specifice consilierii
4.1 Anxietatea, depresia, fobiile
4.2. Tulburările de comportament

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

4 ore

Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.
4 ore

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

4.3. Profiaxia tulburărilor de comportament
C5. Conţinutul activităţilor de consiliere privind politicul
in societate.
5.1. Construcţia identităţii vocaţionale.
5.2. Investigarea caracteristicilor personale relevante
pentru carieră.
5.3. Cunoaşterea reţelei şcolare şi a lumii profesiunilor.
5.4. Factori semnificativi în alegerea carierei
5.5. Decizia de carieră
6. Contextul socio-cultural al violenţei domestice
6.4. Consecinţele psiho-sociale ale abuzului asupra
copilului

Observații

4 ore

4 ore
2 ore

Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea.
4 ore

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

4 ore

2 ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Stanciu Filip, Note de curs, 2016
Press. Plosca, M., Mois, A., (2001), Consiliere privind cariera, Editura Dacia, Cluj-Napoca Popescu, I.,
Damian, A., Ursache, C., Thepaut, P., Charpentier, L., Savignac, F., (1997), Centrul de Consiliere în Cariera
Profesională, Bucureşti Şuteu, T., L., (1997) Locul orientării şcolare şi profesionale în consilierea
psihologică, în Revista de psihologie nr. 1-2. Tomşa, Gh., (1999) Consilierea şi orientarea în şcoală, Casa de
editura şi presa Viaţa Româneasca, Bucureşti Vrăşmaş, E.A., (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor,
Editura Aramis, Bucureşti.
MARICUȚOIU, Larențiu P. – Psihologie politică : o introducere - Iaşi, Institutul European, 2006
Mircică, Nela – Introducere în politici sociale - Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008
Şuştac, Zeno ş.a. – Medierea: standarde şi proceduri - Bucureşti, Editura Universitară, 2009
Mircea, Dan. Managementul influențării sociale în conflictele moderne. București: TopForm, 2009
Rus, M., Comportamentul simulat: o abordare interdisciplinară, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2016
Bibliografie de elaborare a cursului
3

Băban, A., (2001) Consiliere educaţională. Abordarea din perspectiva microconsilierii, ClujNapoca, Editura
RISOPRIN Boţiu, V., Vintilă, M., (1998) Adolescenţa sau căderea în lume, Timişoara, Editura Sedona.
Butnar, D, Gulei, M., Hardulea, A., Hodorogea, A., şi alţii (1999), Consiliere şi orientare şcolară, Editura
Spiru Haret, Iaşi 4 Corduban, C., Direcţie şi procedee de consiliere a persoanelor stresate, în Revista de
psihologie nr.1. 1994. Costin, A., Pitariu, H., (1997), Centrul de Orientare Şcolară şi profesională, Bucureşti
David, E., (1998), Introducere în consilierea şcolară, profesională şi privindcariera, Editura Universitaţii
"Lucian Blaga" Sibiu Enăchescu, C., (1998) Tratat de psihanaliză şi psihoterapie, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică. Huber, W., (1997) Psihoterapiile, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti Ivey, A.,
Gluckstern, N., Bradford Ivey, M., (1999), Abilităţile consilierului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca Jigău M.,
(2001), Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti Killen, K., (1998) Copilul maltratat, Timişoara,
Editura EUROBIT. Lisievici, P., (1998), Teoria şi practica consilierii, Editura Universităţii din Bucureşti
McLeod, J., (1998) An Introduction to Connselling, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
Plosca, M., Mois, A., (2001), Consiliere privind cariera, Editura Dacia, Cluj-Napoca Popescu, I., Damian,
A., Ursache, C., Thepaut, P., Charpentier, L., Savignac, F., (1997), Centrul de Consiliere în Cariera
Profesională, Bucureşti Şuteu, T., L., (1997) Locul orientării şcolare şi profesionale în consilierea
psihologică, în Revista de psihologie nr. 1-2. Tomşa, Gh., (1999) Consilierea şi orientarea în şcoală, Casa de
editura şi presa Viaţa Româneasca, Bucureşti Vrăşmaş, E.A., (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor,
Editura Aramis, Bucureşti.
MARICUȚOIU, Larențiu P. – Psihologie politică : o introducere - Iaşi, Institutul European, 2006
Mircică, Nela – Introducere în politici sociale - Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008
Şuştac, Zeno ş.a. – Medierea: standarde şi proceduri - Bucureşti, Editura Universitară, 2009
Mircea, Dan. Managementul influențării sociale în conflictele moderne. București: TopForm, 2009
Rus, M., Comportamentul simulat: o abordare interdisciplinară, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2016
8.2 Seminar / laborator
Metode utilizate
Observații
Consilierul şi eficienţa activităţii acestuia, în şcoala Exerciţiul, discuţiile şi
românească
dezbaterea,
4 ore
modelarea. dezbatere
Metode şi tehnici prin intermediul cărora pot fi obţinute
Exerciţiul, discuţiile şi
rezultate optime în ceea ce priveşte relaţionarea actorilor
dezbaterea, modelarea.
4 ore
organizaţiei şcolare.
Workshop
Consilierea vocaţională – încotro?
Exerciţiul, discuţiile şi
4 ore
dezbaterea, modelarea. Microproiect
Influenţa valorilor societăţii contemporane asupra
Exerciţiul, discuţiile şi
coeziunii, în cadrul grupurilor educaţionale
dezbaterea, modelarea
4 ore
Workshop
Un viitor mai bun pentru şcoala românească!
Exerciţiul, discuţiile şi
4 ore
dezbaterea, modelarea. Proiect
Identificarea problemelor la nivel relaţional, în cadrul unei Exerciţiul, discuţiile şi
şcoli şi posibilităţi concrete de rezolvare a acestora cu
dezbaterea, modelarea. Studiu
4 ore
sprijinul activităţilor de consiliere.
de caz
Teste de orientare în carieră
Exerciţiul, discuţiile şi
4 ore
dezbaterea, modelarea.
Bibliografie
Press. Plosca, M., Mois, A., (2001), Consiliere privind cariera, Editura Dacia, Cluj-Napoca Popescu, I.,
Damian, A., Ursache, C., Thepaut, P., Charpentier, L., Savignac, F., (1997), Centrul de Consiliere în Cariera
Profesională, Bucureşti Şuteu, T., L., (1997) Locul orientării şcolare şi profesionale în consilierea
psihologică, în Revista de psihologie nr. 1-2. Tomşa, Gh., (1999) Consilierea şi orientarea în şcoală, Casa de
editura şi presa Viaţa Româneasca, Bucureşti Vrăşmaş, E.A., (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor,
Editura Aramis, Bucureşti.
MARICUȚOIU, Larențiu P. – Psihologie politică : o introducere - Iaşi, Institutul European, 2006
Mircică, Nela – Introducere în politici sociale - Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008
Şuştac, Zeno ş.a. – Medierea: standarde şi proceduri - Bucureşti, Editura Universitară, 2009
Mircea, Dan. Managementul influențării sociale în conflictele moderne. București: TopForm, 2009
Rus, M., Comportamentul simulat: o abordare interdisciplinară, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2016
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
4

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: Metode şi tehnici prin intermediul cărora pot fi obţinute rezultate optime în ceea ce
priveşte relaţionarea actorilor organizaţiei şcolare.
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Identificarea problemelor la nivel relaţional, în cadrul unei şcoli şi
posibilităţi concrete de rezolvare a acestora cu sprijinul activităţilor de consiliere.
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării
25/09/2019

Semnătura titularului de curs
Conf.dr. Filip Stanciu

Data avizării în departament
04/10/2019

Semnătura titularului de seminar
Conf.dr. Filip Stanciu
Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Florinel Iftode
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Fișă disciplină Psihologia creativității
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 Specializarea / Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar

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

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de
III
2.5
studiu
Semestr
ul

PSIHOLOGIA CREATIVITĂȚII
lector univ. dr. Iulian Negulescu
lector univ. dr. Iulian Negulescu
II
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei1
Examen scris
Optionala

2.8. Codul
disciplinei
PSI 3210A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3. 10 Numărul de credite

Credite
5

1
14
ore
20
20
15
5
4
5
69
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum
 Introducere în psihologie 1, Istoria psihologiei, Psihologia personalității
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/pri
miiPasi/primiiPasi3.pdf
5.2. de desfășurare a • Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
seminarului/laborat internet
orului
• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord
1

obligatorie, opţională, facultativă

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

Competențe
transversale

Competențe profesionale

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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al Formarea capacității de utilizare a unor tehnici de stimulare a
potențialului creativ la diferite vârste
disciplinei
Să definească o serie de concepte specifice domeniului.
7.2 Obiectivele specifice
Să își identifice propriul potențial creativ.
Să își exerseze flexibilitatea, fluiditatea și originalitatea.
8. Conţinuturi
8. 1 Curs
Cap 1
Ce este creativitatea și de ce este necesară?

Capitolul II
Modelele procesului creativ

Capitolul III
Teorii ale creativității

Metode de predare
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
Prelegerea, analiza unor texte

Observaţii

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

Capitolul IV
Dinamica factorială a creativității
Capitolul V
Antrenarea creativității

Capitolul VI
Blocajele creativității

Capitolul VII
Factori ai creativității

Capitolul VIII
Nivele și faze ale actului creativ

Capitolul IX
Metode de diagnoză a aptitudinilor creative

Capitolul X
Creativitatea în procesul didactic

Capitolul XI
Caracterizarea creativității

Capitolul XII
Creativitatea individuală

Capitolul XIII
Generarea și întreținerea creativității individuale

Capitolul XIV
Creativitatea de grup

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
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
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
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

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
Negulescu Iulian, Note de curs, 2016
Mariana Caluschi, Grupul creativ de formare, Editura Cantes, Iasi, 2001
Anca Munteanu, Incursiuni în creatologie, Editura Augusta, Timișoara, 1994
Mihaela Roco, Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, Iași, 2001
Edward de Bono, Cursul de gândire, Editura Curtea Veche, București, 2009
Mirică, A.E., Dezvoltarea Dramaterapia: Amfiteatrul Eului Creativ, Bucureşti, Editura Sper, 2013,
Mătăuan, A., În căutarea identităţii de sine : studiu de caz, Ediţia a 2 a, Bucureşti, Editura Sper, 2012
Jacobi, J., Complex, arhetip, simbol în psihologia lui C.J. Jung, București, Editura Trei, 2015
Mocanu, L., Psihologie și publicitate, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Mocanu, L., Comunicarea- mijloc viabil de diminuare a agresivității…, Galați, Ed. Zigotto, 2010

Mocanu, L., Psihologia comunicării, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Wallom, P. – Psihologia desenului la copil, Ediția a 2-a, Buc., Ed. Trei, 2012
VLĂDUŢESCU, Ştefan. Concepte şi noţiuni de comunicare şi teoria mesajului. Craiova: Editura Sitech,
2009,
BRETON, Philippe - Convinge fără să manipulezi : să învăţăm să argumentăm - Iaşi, Institutul European,
2009
Drăgușin, N.- În căutarea intenției necomunicate : de la interpretare la analiză, București, Editura
ProUniversitaria, 2014
Negrescu, V.- Rep up – managementul reputației și gestiunea imaginii publice, București, Editura
ProUniversitaria, 2013
Mircea, Dan. Managementul influențării sociale în conflictele moderne. București: TopForm, 2009
Nuță Adrian, Oceanul din picătura de apă. Analize psihologice, 2011, București, Editura Sper.
Nuță Adrian, Inter-realitatea. Psihoterapie și spectacol dramatic, 2011, București, Editura Sper.
Negreț, Mădălina, Consilierea alternativă prin realizare de filme, 2010, București, Editura Sper.
Norman, Donald Arthur – Designul lucrurilor de zi cu zi - Bucureşti, Publica, 2009
Rus, M., Comportamentul simulat: o abordare interdisciplinară, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2016
Kast, V., Depășirea de sine: Invidia și gelozia ca șanse pentru dezv…, București, Editura Trei, 2016
Kohut, H., Psihologia Sinelui: Prelegerile de la Institutul de Psihanaliză…, București, Editura Trei, 2016
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Metode de stimulare a potentialului creativ.
Aplicaţie. Studiu de caz.
Analiza unor texte din
Asimilarea lor prin utilizarea practică de
bibliografie, explicaţia,
către studenți - Brainstorming
4 ore
conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming,
analiza, materiale video-audio
Metode de stimulare a potentialului creativ.
Aplicaţie. Studiu de caz.
Asimilarea lor prin utilizarea practică de
Analiza unor texte din
către studenți - Metoda florii de lotus
bibliografie, explicaţia,
4 ore
conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming,
analiza, materiale video-audio
Metode de stimulare a potentialului creativ.
Aplicaţie. Studiu de caz.
Asimilarea lor prin utilizarea practică de
Analiza unor texte din
către studenți - Discuția panel
bibliografie, explicaţia,
4 ore
conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming,
analiza, materiale video-audio
Metode de stimulare a potentialului creativ.
Aplicaţie. Studiu de caz.
Asimilarea lor prin utilizarea practică de către
Analiza unor texte din
studenți - 6.3.5., Philips 6-6.
bibliografie, explicaţia,
4 ore
conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming,
analiza, materiale video-audio
Metode de stimulare a potentialului creativ.
Aplicaţie. Studiu de caz.
Asimilarea lor prin utilizarea practică de către
Analiza unor texte din
studenți - Frisco
bibliografie, explicaţia,
4 ore
conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming,
analiza, materiale video-audio
Metode de stimulare a potentialului creativ.
Aplicaţie. Studiu de caz.
Asimilarea lor prin utilizarea practică de către
Analiza unor texte din
studenți - Sinectica
bibliografie, explicaţia,
4 ore
conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming,
analiza, materiale video-audio

Activarea conștientă a potențialului creativ
personal.

Aplicaţie. Studiu de caz.
Analiza unor texte din
bibliografie, explicaţia,
conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming,
analiza, materiale video-audio

4 ore

Bibliografie
Mariana Caluschi, Grupul creativ de formare, Editura Cantes, Iasi, 2001
Anca Munteanu, Incursiuni în creatologie, Editura Augusta, Timișoara, 1994
Mihaela Roco, Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, Iași, 2001
Edward de Bono, Cursul de gândire, Editura Curtea Veche, București, 2009
Gabriela, F.P., Introducere în psihologia creativității, București, Editura Fundația România de Mâine,
2010
Popescu, G., Psihologia creativității, Ediția a 5-a, București, Editura Fundația România de Mâine, 2009
Mirică, A.E., Dezvoltarea Dramaterapia: Amfiteatrul Eului Creativ, Bucureşti, Editura Sper, 2013,
Mătăuan, A., În căutarea identităţii de sine : studiu de caz, Ediţia a 2 a, Bucureşti, Editura Sper, 2012
Jacobi, J., Complex, arhetip, simbol în psihologia lui C.J. Jung, București, Editura Trei, 2015
Mocanu, L., Psihologie și publicitate, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Mocanu, L., Comunicarea- mijloc viabil de diminuare a agresivității…, Galați, Ed. Zigotto, 2010
Mocanu, L., Psihologia comunicării, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Wallom, P. – Psihologia desenului la copil, Ediția a 2-a, Buc., Ed. Trei, 2012
VLĂDUŢESCU, Ştefan. Concepte şi noţiuni de comunicare şi teoria mesajului. Craiova: Editura Sitech,
2009,
BRETON, Philippe - Convinge fără să manipulezi : să învăţăm să argumentăm - Iaşi, Institutul
European, 2009
Drăgușin, N.- În căutarea intenției necomunicate : de la interpretare la analiză, București, Editura
ProUniversitaria, 2014
Negrescu, V.- Rep up – managementul reputației și gestiunea imaginii publice, București, Editura
ProUniversitaria, 2013
Mircea, Dan. Managementul influențării sociale în conflictele moderne. București: TopForm, 2009
Nuță Adrian, Oceanul din picătura de apă. Analize psihologice, 2011, București, Editura Sper.
Nuță Adrian, Inter-realitatea. Psihoterapie și spectacol dramatic, 2011, București, Editura Sper.
Negreț, Mădălina, Consilierea alternativă prin realizare de filme, 2010, București, Editura Sper.
Norman, Donald Arthur – Designul lucrurilor de zi cu zi - Bucureşti, Publica, 2009
Rus, M., Comportamentul simulat: o abordare interdisciplinară, Bucureşti, Editura Pro Universitaria,
2016
Kast, V., Depășirea de sine: Invidia și gelozia ca șanse pentru dezv…, București, Editura Trei, 2016
Kohut, H., Psihologia Sinelui: Prelegerile de la Institutul de Psihanaliză…, București, Editura Trei, 2016
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă deopotrivă așteptărilor Colegiului Psihologilor din
România, Comisia aplicativă de psihologia muncii, psihologia transporturilor și aplicată în servicii. De
asemenea, alegerea temelor cu conținut aplicativ s-a realizat în urma consultării pieței serviciilor de evaluare
psihologică, atât din zona resurselor umane, cât și din cea a cabinetelor psihologice.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4
Evaluare finală
10.5 Seminar /

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Se evaluează răspunsurile

Examen scris

Frecvenţă, parcurgerea

Evaluare continuă:

10.3 Pondere din
nota finală
60%
40%

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.

laborator

- 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

15%

15%

10%

*Tema pentru seminar: Metode de stimulare a potentialului creativ. Asimilarea lor prin utilizarea practică de
către studenți - Frisco
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Activarea conștientă a potențialului creativ personal.
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.

Data completării

Semnătura titularului de curs
Lector univ.dr. Iulian Negulescu

26/09/2019

Semnatura titularului de seminar
Lector univ.dr. Iulian Negulescu
Data avizării în departament
04/10/2019

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

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
III
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Psihologie
Licenţă
Psihologie
IF
2019-2020
PSIHOLOGIA COMUNICĂRII
Lect.univ.dr. Marian Panainte
Lect.univ.dr. Marian Panainte
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2
Examen scris
Optionala

2.8. Codul
disciplinei
PSI 3211A

Credite
5

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
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
Psihologie generală
4.1 de
curriculum
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul
4.2 de
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/prim
iiPasi3.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
laboratorului
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)
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)
Familiarizarea cu conceptele si modelele teoretice de baza care explica
7.1 Obiectivul
general
al comportamentul uman în context social, a proceselor de influență socială, de grup
sau interpersonală.
disciplinei
7.2.Obiectivele
 Dobândirea unei grile riguroase si fundamentate de analiza a principalelor a
specifice
comunicării din perspectivă psihologică
 Formarea capacității de a detecta în cotidian posibilități de aplicare a
psihologiei sociale și a științelor sociale în general
 Relaționarea și comunicarea interpersonală.
 Capacitatea de a identifica principalele blocaje care apar în calea comunicării
eficiente.
 Familiarizarea cu elementele importante ale procesului de comunicare.
 Identificarea nivelului propriu al unor abilităţi esenţiale de comunicare,
precum şi dezvoltarea acestora.
 Deprinderea abilităţilor de a folosi cu succes anumite tehnici şi strategii de
comunicare.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Psihologia prceselor de comunicare
2. Rolul emoțiilor în comunicare
3. Efecte comunicative ale comportamentului
vizual
4. Comportamente nonverbale, persuasiune și
credibilitate
5. Tehnici de influența interpersonală
6. Diferențe individuale în conversații
7. Schimbarea de atitudine

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,

Observaţii
6

ore

10 ore
6 ore

8. Acuratețe și distorsiune în auto-cunoaștere
9. Auto-prezentarea

dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

10. Auto-îndeplinirea profețiilor în relațiile
prelegerea, discursul interactiv,
interpersonale
dezbaterea unor texte, prezentări
6 ore
11. Identitatea socială
video, sistem e-learning
12. Teritorialitatea și spațiul persona
13. Gândirea de grup
BIBLIOGRAFIE
- Bailenson, J.N. (2005). Transformed Social Interaction, Augmented Gaze, and Social Influence in
Immersive Virtual Environments. Human Communication Research, Vol. 31 No. 4, October 2005
511–537
- Panainte Marian, Note de curs, 2017
- Bandura, A. (2001) Social Cognitive Theory of Mass Communication. MEDIAPSYCHOLOGY, 3,
265–299.
- Boncu, Ş. (1999). Psihologie şi societate. Iaşi: Erota.
- Boncu, Ş. (2002). Psihologia influenţei sociale. Iaşi: Polirom.
- Cheshire, C., Antin, J. (2008). The Social Psychological Effects of Feedback on the Production of
Internet Information Pools. Journal of Computer-Mediated Communication 13 (2008) 705–727
- Cousins, S. T. (1989). Culture and self-perception in Japan and United States. Journal of Personality
and
- Social Psychology, 56, 124-131.
- Doise, W., Deschamp, J.-C., Mugny, G. (1999). Psihologia socială experimentală. Iaşi: Polirom.
- Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologie socială experimentală. Iaşi: Polirom.
- Guerrero, L.K., Floyd, K. (2008). Nonverbal Communication in Close Relationships
- Isenberg, D. J. (1986). Group polarization: A critical review and meta-analysis. Journal of
Personality and
- Social Psychology, 50, 1141-1151.
- Johnson, D. W., Johnson, F. P. (1994). Joining together. Group theory and group skills. Boston:
Allyn and
- Bacon.
- Riggio,R.E., Feldman, R.S. (2005). Applications of Nonverbal Communication.
- Dimitriu, Odette, Comunicare terapeutică, Bucureşti, Editura Herald, 2014
- Ognev, I.- Psihologia comunicării, Buc., Ed. Ideea Eur., 2008
- Gescu, M., Introducere în psihologia comunicării, Ediția a 2-a, București, Editura Fundația România
de Mâine, 2009
- Mocanu, L., Psihologia comunicării, Galați, Ed. Zigotto, 2011
- Mucchielli, A., Arta de a comunica, Iași, Ed. Polirom, 2015
- Mucchielli, A., Arta de a influența, Iași, Ed. Polirom, 2015,
- Mirică, A.E., Dezvoltarea Dramaterapia: Amfiteatrul Eului Creativ, Bucureşti, Editura Sper, 2013
- Jacobi, J., Complex, arhetip, simbol în psihologia lui C.J. Jung, București, Editura Trei, 2015
- Mocanu, L., Psihologie și publicitate, Galați, Ed. Zigotto, 2011
- Mocanu, L., Comunicarea- mijloc viabil de diminuare a agresivității…, Galați, Ed. Zigotto, 2010
- Mocanu, L., Psihologia comunicării, Galați, Ed. Zigotto, 2011
- Nuță Adrian, Comunicarea.Chipuri, umbre și măști, 2009, București, Editura Sper.
- VLĂDUŢESCU, Ştefan. Concepte şi noţiuni de comunicare şi teoria mesajului. Craiova: Editura
Sitech, 2009
- BRETON, Philippe - Convinge fără să manipulezi : să învăţăm să argumentăm - Iaşi, Institutul
European, 2009
- Drăgușin, N.- În căutarea intenției necomunicate : de la interpretare la analiză, București, Editura
ProUniversitaria, 2014
- Negrescu, V.- Rep up – managementul reputației și gestiunea imaginii publice, București, Editura
ProUniversitaria, 2013


Resurse online: http://www.psih.uaic.ro/~sboncu/romana/Curs_psihologie_sociala/curs_index.html

8.2 Seminar / laborator

Metode şi procedee didactice

Observaţii

I. Indici nonverbali ai puterii și dominanței în
relațiile interpersonale
II. Aplicații ale comportamentului nonverbal în
politică
III. Indici comportamentali ai emoțiilor de bază
– modelul lui Paul Ekman

IV. Atracția interpersonală
V. Influența minoritară

VI. Comportamentul de ajutorare
VII. Psihologia socială a dragostei

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

4 ore

2 ore

4 ore

4 ore

Bibliografie
- Boncu, Ş. (1999). Psihologie şi societate. Iaşi: Erota.
- Boncu, Ş. (2002). Psihologia influenţei sociale. Iaşi: Polirom.
- Ekman, P., Friesen,W.V. (1972). Emotion in the Human Face. Pergamon general psychology series
- Resurse online: http://www.psih.uaic.ro/~sboncu/romana/Curs_psihologie_sociala/curs_index.html
- Dimitriu, Odette, Comunicare terapeutică, Bucureşti, Editura Herald, 2014
- Ognev, I.- Psihologia comunicării, Buc., Ed. Ideea Eur., 2008
- Gescu, M., Introducere în psihologia comunicării, Ediția a 2-a, București, Editura Fundația România de
Mâine, 2009
- Mocanu, L., Psihologia comunicării, Galați, Ed. Zigotto, 2011
- Mocanu, L., Psihologia comunicării, Galați, Ed. Zigotto, 2011
- Mucchielli, A., Arta de a comunica, Iași, Ed. Polirom, 2015
- Mucchielli, A., Arta de a influența, Iași, Ed. Polirom, 2015,
- Mirică, A.E., Dezvoltarea Dramaterapia: Amfiteatrul Eului Creativ, Bucureşti, Editura Sper, 2013
- Jacobi, J., Complex, arhetip, simbol în psihologia lui C.J. Jung, București, Editura Trei, 2015
- Mocanu, L., Psihologie și publicitate, Galați, Ed. Zigotto, 2011
- Mocanu, L., Comunicarea- mijloc viabil de diminuare a agresivității…, Galați, Ed. Zigotto, 2010
- Mocanu, L., Psihologia comunicării, Galați, Ed. Zigotto, 2011
- Nuță Adrian, Comunicarea.Chipuri, umbre și măști, 2009, București, Editura Sper.
- VLĂDUŢESCU, Ştefan. Concepte şi noţiuni de comunicare şi teoria mesajului. Craiova: Editura Sitech,
2009
- BRETON, Philippe - Convinge fără să manipulezi : să învăţăm să argumentăm - Iaşi, Institutul
European, 2009
- Drăgușin, N.- În căutarea intenției necomunicate : de la interpretare la analiză, București, Editura
ProUniversitaria, 2014
- Negrescu, V.- Rep up – managementul reputației și gestiunea imaginii publice, București, Editura
ProUniversitaria, 2013
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Tematica studiată, cunoştinţele și abilitățile formate prin acest curs au aplicabilitate în analiza comunicării;
utilizarea corectă a principalelor metode, tehnici, tactici și strategii de comunicare și/sau mediere; explicarea
conceptuală a situațiilor de comunicare și a problemelor de specialitate din domeniu; Tratarea comunicării și
a publicului / audienței din perspectiva unor parametric specifici domeniului.
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: Realizarea portofoliului de deprinderi ale abilităților de ascultare activă
**Test pentru evaluarea cunostintelor: Test conform cu cel atasat in site-ul de curs
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării
26/09/2019

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

Data avizării în departament
04/10/2019

40%
15%

15%

10%

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 / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
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 activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de
III 2.5 Semestrul
studiu

Universitatea ”Danubius” Galați
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Psihologie
Psihologie
Licență
Psihologie judiciara
IF
2019-2020
PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara
Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara
II 2.6 Tipul de
2.7
evaluare
Regimul
Examen scris disciplinei
Optionala

2.8. Codul
disciplinei
PSI 3212A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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: 28 curs
28 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 ( 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
5

2
28
ore
30
10
20
2
4
3
69
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor din
domeniul psihologic si juridic
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/primii
Pasi/primiiPasi3.pdf
5.2 de desfăşurare a
Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
seminarului /
internet
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.
6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina.)
1

Competențe profesionale
Competențe
transversale

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
C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației
C5. 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.

2

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Explicarea şi interpretarea conceptelor fundamentale şi a teoriilor
specifice din psihologia judiciară
Utilizarea unui limbaj de specialitate.
7.2 Obiectivele specifice
Descrierea mecanismelor psihice, folosind diferite modele teoretice,
pentru categoriile de infractor, agresor, victimă, martor
Prezentarea actului infracţional din perspectiva exploratorie
Descrierea particularităţi tipologice care indică o personalitate
înclinată spre acte infracţionale Prezentarea unor aspecte psihologice
privind delincventa juvenilă
Explicarea unor fenomene psihosociologice care apar într-un mediu
privativ de libertate
Prezentarea unor instrumente de investigaţie utilizate în psihologia
judiciară (raportul psihologic, psihotehnici pentru determinarea
diferitelor grade de capacitate şi responsabilitate juridică, poligraful
etc.)
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Psihologie judiciară - noţiuni introductive.
Obiectul, problematica şi obiectivele disciplinei

Metode de predare
Observaţii
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte,
4 ore
prezentări video, sistem elearning
Aspecte psihologice referitoare la actul infracţional.
prelegerea, discursul interactiv,
Crima, scena crimei. Tipuri de motivaţii care susţin dezbaterea unor texte,
4 ore
comportamentul infracţional.
prezentări video, sistem elearning
Personalitatea infractorului.
prelegerea, discursul interactiv,
Particularităţi tipologice ale infractorului. Factori dezbaterea unor texte,
conjuncturali ce determină comportamentul infracţional. prezentări video, sistem e4 ore
Situaţii declanşatoare pentru actul infracţional. Aspecte learning
ale psihologiei victimei.
Aspecte referitoare la psihologia martorului şi a mărturiei prelegerea, discursul interactiv,
Martorul ocular şi reacţiile emoţionale ale acestuia
dezbaterea unor texte,
4 ore
prezentări video, sistem elearning
Aspecte psihologice privind delincvenţa juvenilă. prelegerea, discursul interactiv,
Definirea conceptului de delincvenţă juvenilă. Factori dezbaterea unor texte,
4 ore
favorizanţi. Modalităţi de reinserţie socială
prezentări video, sistem elearning
Eroarea judiciară. Mecanisme psihologice. Cauze ale de prelegerea, discursul interactiv,
apariţiei erorilor judiciare.
dezbaterea unor texte,
4 ore
prezentări video, sistem elearning
Investigaţia psihologică în psihologia judiciară. Raportul
prelegerea, discursul interactiv,
psihologic. Poligraful şi hipnoza în practica judiciară.
dezbaterea unor texte,
Psihotehnici utilizate pentru determinarea capacităţii şi
prezentări video, sistem e4 ore
responsabilităţii juridică. Evaluarea juridică a
learning
personalităţilor psihopate.
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Butoi, I.T., Butoi, T.( 2004). Psihologie Judiciara. Tratat, Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de Maine;
Badea-Butoi T., Voinea, D., Iftenie, V., Butoi, A., Nicole, G., Zarnescu, C., Butoi, I., Prodan, M. (2004).
Victimologie. Curs universitar. Ed. Penguin Book, Bucuresti
Zlate, M., (2000). Introducere în psihologie. Iaşi: Polirom;
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Popa, Anişoara – Psihologie judiciară : suport de curs : An II, S2 : DIDFR – Galaţi, Editura Universitară
Danubius, 2009
TĂNĂSESCU, C. – Psihologie judiciară - Bucureşti, Editura Did. Si Pedagog., 2010
VASILE, Alina Anda – Psihologia delincvenţei juvenile - Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2010
POPA, Anişoara – Psihologie judiciară, An. II, Sem. II - Galaţi, Editura Univ. Danubius, 2010
BOGDAN, Tiberiu ş.a. – Psihologie judiciară – Bucureşti, Editura Themis Cart, 2010
Anzieu, D., Charbert, C. (2010) Metode proiective, Ed. Trei, Bucureşti
Badea Butoi T. (2011). Psihologie judiciara. Tratat universitar. Editura SOLARIS PRINT, Bucuresti.
Visu-Petra, G. – Psihologia copilului în context judiciar, Cluj-Napoca, Ed. ASCR, 2016
Şuştac, Zeno ş.a. – Medierea: standarde şi proceduri - Bucureşti, Editura Universitară, 2009
Popa, Anişoara – Psihologie judiciară : suport de curs : An II, S2 : DIDFR – Galaţi, Editura Universitară
Danubius, 2009
VASILE, Alina Sanda. Noi direcţii în psihologia penitenciară: adaptarea corecţională şi clasificarea
corecţională. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011
BUTOI, T. -Psihologie judiciară, București, Editura Trei, 2012
Rus, M. Mihail, G.B., Evaluarea psihologică în context judiciar şi relaţia…, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, 2016
Cârstea, M., Medicină legală, An IV, Brașov, Ed. UGB, 2009
Butoi, I.T., Psihologie judiciară- curs universitar, Ediția a 4-a, București, Editura Fundația România de
Mâine, 2009,
Susanu Neaga – Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului..., Brăila, Ed. Sf. Ier.
Nicolae, 2018
Mocanu, L., Psihocriminologie, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Mocanu, L., Tinerii și mirajul etnobotanic, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Mocanu, L., Psihologie judiciară, Galați, Ed. Zigotto, 2010
Mocanu, L., Reintegrarea psihosocială a infractorului : monografie, Galați, Ed. Zigotto, 2010
Mocanu, L., Victimizarea: o abordare medico-legală și psihologică, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Rus, M., Comportamentul simulat: o abordare interdisciplinară, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2016
Bibliografie de elaborare a cursului
Anzieu, D., Charbert, C. (2010) Metode proiective, Ed. Trei, Bucureşti
Bogdan, T., Sântea I. (1983). Comportamentul uman în procesul judiciar. Bucureşti: Editura Ministerului de
Interne;
Butoi, I.T., , Butoi, T.( 2004). Psihologie Judiciara. Tratat, Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de Maine;
Butoi, T., Mitrofan, N., Zdrenghea, V.( 1997). Psihologie judiciară, Bucureşti: Şansa;
Cartwright, D. (2010). Minţi criminale. Ed. Trei, Bucureşti
David, D. (2000) Prelucrari inconstiente de informatie. Contaminarea psihologica ]n mass-media, practica
clinica si juridica, Ed. Dacia, Cluj-Napoca
Dogaru, I. (1986) Valente juridice ale voinţei, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti Gheorghe, F.
(2005) Prevenirea criminalităţii. Teorie şi Practică, Ed. Oscar Print, Bucureşti
Minovici, M.(1928). Tratat complet de medicină legală. Bucureşti: Socec;
Mitrofan, N. (coord.) (1997). Psihologie judiciara. Ed. Casa de Editura şi Presa „SANSA” – S.R.L., Bucuresti
Popa, V., Drăgan, I., Lepădat, L.(1999). Psiho-sociologie juridică, Timişoara: Lumina Lex;
Zlate, M., (2000). Introducere în psihologie. Iaşi: Polirom;
Popa, Anişoara – Psihologie judiciară : suport de curs : An II, S2 : DIDFR – Galaţi, Editura Universitară
Danubius, 2009
TĂNĂSESCU, C. – Psihologie judiciară - Bucureşti, Editura Did. Si Pedagog., 2010
VASILE, Alina Anda – Psihologia delincvenţei juvenile - Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2010
POPA, Anişoara – Psihologie judiciară, An. II, Sem. II - Galaţi, Editura Univ. Danubius, 2010
BOGDAN, Tiberiu ş.a. – Psihologie judiciară – Bucureşti, Editura Themis Cart, 2010
Anzieu, D., Charbert, C. (2010) Metode proiective, Ed. Trei, Bucureşti
Badea Butoi T. (2011). Psihologie judiciara. Tratat universitar. Editura SOLARIS PRINT, Bucuresti.
Visu-Petra, G. – Psihologia copilului în context judiciar, Cluj-Napoca, Ed. ASCR, 2016
Şuştac, Zeno ş.a. – Medierea: standarde şi proceduri - Bucureşti, Editura Universitară, 2009
Popa, Anişoara – Psihologie judiciară : suport de curs : An II, S2 : DIDFR – Galaţi, Editura Universitară
Danubius, 2009
VASILE, Alina Sanda. Noi direcţii în psihologia penitenciară: adaptarea corecţională şi clasificarea
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corecţională. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011
BUTOI, T. -Psihologie judiciară, București, Editura Trei, 2012
Rus, M. Mihail, G.B., Evaluarea psihologică în context judiciar şi relaţia…, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, 2016
Cârstea, M., Medicină legală, An IV, Brașov, Ed. UGB, 2009
Butoi, I.T., Psihologie judiciară- curs universitar, Ediția a 4-a, București, Editura Fundația România de
Mâine, 2009,
Susanu Neaga – Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului..., Brăila, Ed. Sf. Ier.
Nicolae, 2018
Mocanu, L., Psihocriminologie, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Mocanu, L., Tinerii și mirajul etnobotanic, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Mocanu, L., Psihologie judiciară, Galați, Ed. Zigotto, 2010
Mocanu, L., Reintegrarea psihosocială a infractorului : monografie, Galați, Ed. Zigotto, 2010
Mocanu, L., Victimizarea: o abordare medico-legală și psihologică, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Rus, M., Comportamentul simulat: o abordare interdisciplinară, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2016.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Particularităţile raportului psihologic în practica
Prelegere, dezbatere, ppt.,
judiciară. Probele psihologice utilizate în psihologia
brainstorming-ul,
6 ore
judiciară
problematizarea, studiul de caz,
sistem e-learning
Aspecte psihologice privind infractorul.
Prelegere, dezbatere, ppt.,
brainstorming-ul,
4 ore
problematizarea, studiul de caz,
sistem e-learning
Particularităţi psihologice cu privire la victimizare şi
Prelegere, dezbatere, ppt.,
brainstorming-ul,
autovictimizare.
4 ore
problematizarea, studiul de caz,
sistem e-learning
Mărturia judiciară – aspecte psihologice. Psihologia
Prelegere, dezbatere, ppt.,
magistratului. Aspecte psihologice ale intervenţiei
brainstorming-ul,
4 ore
avocatului.
problematizarea, studiul de caz,
sistem e-learning
Determinarea responsabilităţii juridice. Utilizarea
Prelegere, dezbatere, ppt.,
poligrafului. Investigaţia psihologică în stabilirea
brainstorming-ul,
6 ore
responsabilităţii juridice.
problematizarea, studiul de caz,
sistem e-learning
Mediul penitenciar – strategii de intervenţie şi reinserţia Prelegere, dezbatere, ppt.,
socială
brainstorming-ul,
4 ore
problematizarea, studiul de caz,
sistem e-learning
Bibliografie
Anzieu, D., Charbert, C. (2010) Metode proeictive, Ed. Trei, Bucureşti
Badea Butoi T. (2011). Psihologie judiciara. Tratat universitar. Editura SOLARIS PRINT, Bucuresti.
Badea-Butoi T., Voinea, D., Iftenie, V., Butoi, A., Nicole, G., Zarnescu, C., Butoi, I., Prodan, M. (2004).
Victimologie. Curs universitar. Ed. Penguin Book, Bucuresti
David, D. (2000) Prelucrari inconstiente de informatie. Contaminarea psihologica în mass-media, practica
clinica si juridica, ed. Dacia, Cluj-Napoca,
Gheorghe, F. (2003) Fenomenologie penitenciară, Ed. Oscar Print, Bucureşti
Gheorghe, F. (2005) Prevenirea criminalităţii. Teorie şi Practică, Ed. Oscar Print, Bucureşti
Zlate, M., (2000). Introducere în psihologie. Iaşi: Polirom;
Popa, Anişoara – Psihologie judiciară : suport de curs : An II, S2 : DIDFR – Galaţi, Editura Universitară
Danubius, 2009
TĂNĂSESCU, C. – Psihologie judiciară - Bucureşti, Editura Did. Si Pedagog., 2010
VASILE, Alina Anda – Psihologia delincvenţei juvenile - Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2010
POPA, Anişoara – Psihologie judiciară, An. II, Sem. II - Galaţi, Editura Univ. Danubius, 2010
BOGDAN, Tiberiu ş.a. – Psihologie judiciară – Bucureşti, Editura Themis Cart, 2010
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Anzieu, D., Charbert, C. (2010) Metode proiective, Ed. Trei, Bucureşti
Badea Butoi T. (2011). Psihologie judiciara. Tratat universitar. Editura SOLARIS PRINT, Bucuresti.
Visu-Petra, G. – Psihologia copilului în context judiciar, Cluj-Napoca, Ed. ASCR, 2016
Şuştac, Zeno ş.a. – Medierea: standarde şi proceduri - Bucureşti, Editura Universitară, 2009
Popa, Anişoara – Psihologie judiciară : suport de curs : An II, S2 : DIDFR – Galaţi, Editura Universitară
Danubius, 2009
VASILE, Alina Sanda. Noi direcţii în psihologia penitenciară: adaptarea corecţională şi clasificarea
corecţională. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011
BUTOI, T. -Psihologie judiciară, București, Editura Trei, 2012
Rus, M. Mihail, G.B., Evaluarea psihologică în context judiciar şi relaţia…, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, 2016
Cârstea, M., Medicină legală, An IV, Brașov, Ed. UGB, 2009
Butoi, I.T., Psihologie judiciară- curs universitar, Ediția a 4-a, București, Editura Fundația România de
Mâine, 2009,
Susanu Neaga – Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului..., Brăila, Ed. Sf. Ier.
Nicolae, 2018
Mocanu, L., Psihocriminologie, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Mocanu, L., Tinerii și mirajul etnobotanic, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Mocanu, L., Psihologie judiciară, Galați, Ed. Zigotto, 2010
Mocanu, L., Reintegrarea psihosocială a infractorului : monografie, Galați, Ed. Zigotto, 2010
Mocanu, L., Victimizarea: o abordare medico-legală și psihologică, Galați, Ed. Zigotto, 2011
Rus, M., Comportamentul simulat: o abordare interdisciplinară, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2016.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continuturile stiintifice ale temelor propuse in cadrul acestei discipline sunt in concordanta cu cele din alte
centre universitare din tara si din strainatate, cu rezultatele recente ale cercetarii stiintifice in domeniul
psihologiei judiciare.
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:
bibliografiei, cunoaşterea
- 1 temă de evaluare pe
informaţiei predate la curs,
parcursul semestrului,
elaborarea unor referate, teme
prezentata oral la seminar *
de casă pe platforma Danubius - 1 test pentru evaluarea
online sau prezentate oral la
cunostintelor sustinut oral in
seminar, teste pe platforma
cadrul seminarului**
Danubius online sau sustinute
- Prezenta activa, susținere
in cadrul seminarului,
proiecte și lucrări practice
participarea la dezbateri,
gradul de însuşire a limbajului
de specialitate.
*Tema pentru seminar: Prezentați un studiu de caz și analizați din punct de vedere psihologic actul
infracțional, menționând care sunt și strategiile abordate de infractor în faza postinfracțională.
**Test pentru evaluarea cunostintelor:
Continutul testului este postat pe site-ul de curs si va fi aplicat la data precizata in capitolul Teste
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.

40%
15%

15%

10%
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Data completării:
26/09/2019

Semnătura titularului de curs:

Semnătura titularului de seminar:

Conf univ. dr. Mocanu Lăcrămioara Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara

Data avizării în department:
04/10/2019

Semnătura directorului de department:
Conf. univ.dr. Iftode Florin
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