
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei TIC APLICATE ÎN PSIHOLOGIE 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Gabriela Grosseck 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DC 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de seminar, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 7 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Alte activităţi…………………………………… 1 

Total ore studiu individual 22 

3.7 Total ore studiu individual 22  

3.8 Total ore activități didactice pe semestru 28 

3.9 Total ore conform numărului de credite 50 

 

4. Precondiţii 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Digitale minime (ex. navigare și căutare pe Internet, redactare texte cu Microsoft Word, 

efectuarea de calcule și crearea de grafice în Microsoft Excel, crearea unei prezentări 

simple în Microsoft PowerPoint) 

 

5. Condiţii de desfășurare 

5.1 curs  Nu este cazul 

5.2 seminar/laborator  Deținerea unei adrese de email în domeniul e-uvt.ro; participarea pe platforma 

virtuală a disciplinei. Studenții trebuie să realizeze în perioada stabilită sarcinile 

anunțate anterior pe platformă. De asemenea, au obligația de a menține pe întreg 

parcursul orelor o ținută verbală, atitudinală decentă și de a se implica prin 

rezolvarea exercițiilor (individuale și / sau de grup) și prin întrebări/discuții. 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Descriptori de nivel ai competențelor profesionale: 

a) D1. Cunoaştere şi înţelegere 

 Înţelegerea importanţei noilor tehnologii informaționale și de comunicare (TIC) (ex. Web 2.0, 

social media, tehnologii deschise). Cunoaşterea evoluţiei istorice, a situaţiei actuale şi 

tendinţelor. 

 Achiziţia unor unităţi informaţionale (concepte, metode, tehnici, tehnologii şi servicii) 

specifice educației deschise: de la blog, wiki, podcast/videocast, sisteme de bookmark 

colaborativ, rețele sociale, reţele de file-sharing, reţele de foto, video sau audio sharing, la 

birotică şi arhivistică virtuală - Office 2.0, MOOC, OER, licențe Creative Commons  etc. 

 Identificarea beneficiilor diverselor aplicațiilor și TIC pentru psihologie şi aplicarea 

cunoştinţelor însuşite, astfel încât acestea să fie utile şi în aprofundarea altor discipline de 

studiu. 

b) D2. Explicare şi interpretare 

 Explicarea şi interpretarea unor conţinuturi teoretice şi practice digitale/Web/social media. 

 Explicarea şi interpretarea relaţiei dintre tehnologiile şi serviciile Web  asociate cu formarea 

competenţelor specifice domeniului psihologiei. 

 Dezvoltarea abilităţilor de analiză şi sinteză a informaţiilor cu privire la aplicatiile și 

instrumentele TIC utile domeniului psihologiei. 

c) D3-D4. Instrumental-aplicative 

 Aplicații specifice pachetului institutțional GAFE (Google Apps for Education), 

familiarizarea cu medii sociale, instrumente de agregare / curare a informațiilor, sisteme de 

bookmark colaborativ, reţele de partajare imagini / video / audio / fişiere / documente / 

prezentări, cast / pod / video/ screen / pub-casting, rețele sociale (non)academice, lumi 

virtuale/avataruri, alte resurse educaţionale deschise, MOOCs etc. în vederea însuşirii 

activităţilor practice de la laborator. 

d) D5. Atitudinale (de exemplu: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui 

sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în 

activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice 

/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare 

– participarea la propria dezvoltare profesională): 

 Capacitatea de a fi receptiv la evoluţiile rapide ale Webului și mediului digital şi învingerea 

prejudecăţilor şi a fricii de schimbare individuală. Explicarea importanţei practice a cunoaşterii 

corecte şi în detaliu a acestor instrumente pentru viitoarea activitate din domeniile  psihologiei. 

 Cultivarea interesului pentru utilizarea TIC atât în cadrul procesului educaţional cât şi pentru 

dezvoltare personală. 

 Dezvoltarea deprinderilor de lucru individual în medii digitale/asistat de tehnologii. 

 Antrenarea studenților în activitati colective. Obţinerea succesului de grup. Crearea de 

comunităţi de învăţare şi de practică specifice educației deschise. 

 Identificarea riscurilor şi a greşelilor fundamentale, precum şi a aspectelor etice. 

 Stimularea încrederii şi a motivaţiei de a lucra în echipe multidisciplinare (jurişti, sociologi, 

marketeri, jurnalişti, antropologi, informaticieni etc.). 
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  CT3: Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la 

dinamica contextului social. 



 

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

 

 

 

 

 
7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Dacă există pe lume tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC) care să ne uşureze 

viaţa şi să ne rezolve o multitudine de probleme din varii domenii, de ce nu am apela la un 

astfel de suport şi în domeniul psihologiei? Oare noile TIC (în special Webul şi 

tehnologiile sale), nu pot să fie exploatate în aşa fel încât să ne ofere soluţii viabile  pentru 

atingerea obiectivelor educaţionale? 

Soluţii TIC care să ne ajute în psihologie şi domeniile conexe există de câţiva ani, iar  cele 

mai noi şi inovatoare dintre acestea utilizează Internetul/Webul. Această disciplină va trata 

chestiuni legate de identificarea problemelor din psihologie care pot fi rezolvate cu noile 

aplicații digitale și tehnologii Internet, în special instrumentele şi tehnologiile Web 

2.0/social media. 

Disciplina are propriul mediu de învăţare (classroom.google.com), comunicat studenţilor 

în prima oră, utilizat atât ca sistem de management al conţinutului cât şi ca platformă 

pentru construirea unei comunităţi de învăţare şi practică. Conţinutul dezvoltat în cadrul 

laboratoarelor este axat pe exerciţii şi aplicații în spaţiul virtual. Studenţii sunt încurajaţi 

să lucreze independent şi în echipă. 

 

 

 
7.2 Obiectivele 

specifice 

 Formarea la studenţi de reprezentări clare şi corecte asupra conceptelor specifice 

mediului digital/Web. 

 Abilitarea (familiarizarea) studenţilor în a utiliza în mod realist şi eficient tehnologiile 

şi serviciile digitale/Web, în mod special cele cu impact direct pentru psihologie. 

 Instrumentarea studenţilor cu tehnici şi procedee specifice mediului digital și Web 

astfel încât să opereze curent şi corect, în plan teoretic (cognitiv) şi practic-aplicativ, 

cu noţiunile/conceptele – cheie şi operaţionale specifice psihologiei. 

 Dezvoltarea unei culturi informatice. 

 

8. Conţinuturi 

8.2 

Laborator 

Metode 

de 

predare 

Observaţii 

1. Unitate 

introductivă 

Prelegere / 

interacțiune 

cu studenții 

De ce o astfel disciplină? Structura, obiectivele, metodologia de lucru, 

platforma virtuală utilizată ca mediu de învăţare, modul de evaluare, 

bibliografie. Înscrierea pe platforma disciplinei. 

2. Pachetul 

GAFE (Google 

Apps for 

Education) 

Prelegere, 

demonstrații / 

studii de caz, 

exerciții 

Servicii disponibile pe platforma e-uvt: e- mail/liste, Calendar, Google 

Drive, Google Docs, Google+ etc. și un întreg ecosistem de aplicații 

disponibile prin Google Apps MarketPlace. 

3. Tehnologii şi 

servicii folosite 

în învăţare, 

informare, 

documentare, 

colaborare, 

cooperare 

 

 

idem 

Navigarea socială online. Extragerea informaţiilor de pe internet. 

Identificarea resurselor online specifice psihologiei. Tipuri de obiecte 

educaționale deschise specifice psihologiei. 

Licenţele Creative Commons. Căutarea informaţiilor. Motoare şi 

metamotoare de căutare. Motoare vizuale. Evaluarea resurselor online. 

Credibilitatea Informaţiilor. 

4. Aplicaţii 

Google 

specifice 

mediului 

academic 

 

idem 
Google Books, Google Scholar, Google Alert Extensii Google Chrome 

pentru scrierea academică etc. 



 

 

 

5. Birotică şi 

arhivistică 

virtuală 

 

 
idem 

Redactarea de texte în format academic, utilizarea aplicației de calcul 

tabelar, prezentări electronice bazate pe Web, reţele de file sharing 

dedicate. Citarea corectă a datelor în format APA folosind diverse medii 

digitale. Crearea de liste de referințe bibliografice conform normelor 

APA cu diverse aplicații. 

6. 

Managementul 

resurselor 

informaţionale 

idem Gestionarea datelor: aplicații de tip web-curation. Sisteme de bookmark 

colaborativ. Folksonomia. Tagging. Adnotarea socială a site-urilor. 

Alte aplicații și tehnologii (bloguri, hărți clasice și mentale etc.) 

7. Noțiuni de 

etică și 

responsabilitate 

digitală  

idem Plagiatul, libertatea de exprimare în spațiul cibernetic, etica pe Internet 

 
 

Bibliografie selectivă (principală) 

1. Anghel, T. (2009). Instrumente Web 2.0 utilizate în educație, Editura Cartea Albastră. 

2. Bădău, H.M. (2011). Tehnici de comunicare în social media. Editura Polirom. Iași. 

3. Bosoteanu, I.C. (2012). New media. Editura Institutul European. 

4. Buraga, S.C. (2009). Tehnologii Web 2.0. Editura Matrix. 

5. Cipariu, D.M. (2012). Singurătatea vine pe Facebook. Editura Tracus Arte. 

6. Cismaru, D.M. (2012). Social media și managementul reputației. Editura Tritonic, București. 

7. Dorina Guţu, New Media, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007. 

8. Grosseck, Gabriela, Malița, Laura (2015). Ghid de bune practici e-learning, Editura Universității de Vest 

Timișoara. 

9. Grosseck, Gabriela & Malița Laura (2015). Elemente de e-learning în vederea achiziției de competențe cheie 

în științele sociale. Editura de Vest. Timișoara. 

10. Kirkpatrick, D. (2011). Efectul Facebook.Editura Philobia. 

11. McLuhan, M. (2004). În era digitală. Editura Curtea veche. 

12. McLuhan, M. (2011). Să înțelegem media. Extensiile omului. Editura Curtea veche. 

13. Mezrich, B. (2012). Miliardari din întâmplare. Povestea Facebookului. Editura All. 

14. Micaci, C.I. (2011). Educația și alfabetizarea media. Editura Galaxia Gutenberg. 

15. Pomohaci, C. (2007). Informatică aplicată în sociologie și psihologie. Editura Fundației România de Mâine. 

București. 

16. Ulmanu, A.B. (2011). Cartea fetelor. Revoluția Facebook în spațiul social. Editura Humanitas. 

 

Bibliografie secundară 

Resurse Web disponibile pe platforma disciplinei. 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
  

 Studenții vor dobândi deprinderi de folosire eficientă și corectă a TIC, în scopul utilizării acestora ca instrumente în 

carierea vitoare de psihologi: stocarea, prelucrarea și publicarea informațiilor provenite din interviuri și/sau sondaje, 

realizarea de diagrame / grafice / vizualizări, sistematizarea / gestiunea / managementul / publicarea / partajarea 

informațiilor etc.  

 

Studenții sunt încurajați să pună în practică individual și/sau în grupuri materialele discutate la începutul fiecărei ore  

de  laborator,  să  rezolve  exercițiile  cerute  cu  unul  dintre  instrumentele,  tehnologiile  și/sau    aplicațiile prezentate.  

 



 

Această disciplină se va desfăşura potrivit principiilor pedagogiei active (centrate pe activitatea şi achiziţiile 

studentului asistat de către profesor) şi nu le este recomandat studenţilor care preferă sistemul de lucru bazat pe 

reproducerea unor informaţii primite „de-a gata” sau pe strategia efortului personal minim. 
 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii 

de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota 

finală  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 

Laborator 

Implicarea în 

pregătirea, 

prezentarea și 

discutarea 

exercițiilor 

propuse 

 Se înregistrează frecvența și soliditatea interacțiunii 

la orele de laborator. 

 

 Crearea unui portofoliu digital personal (maxim 5 

teme), complet cu sarcinile de lucru de la laborator 

(anunțate ca TEME pe platformă). 
 

 Crearea unui proiect în imagini* folosind fotografia 

ca instrument social / de socializare fie prin 

Instagram fie prin album Google Foto 

(#uvteinspira). 

 

 

* mai multe informații despre această activitate vor fi 

disponibile într-un material separat, pus la dispoziția 

studenților pe platforma disciplinei în prima oră 

Maxim 85 de puncte  

 

Maxim 15 puncte 

 

 

 

TOTAL 100 puncte 

Condiții de 

evaluare 

Prezența – minim 7. 

Portofoliul în imagini reprezintă o condiție obligatorie 

de promovare a disciplinei. 

 

Pentru sesiunile de restanțe studenții vor avea pregătit portofoliul cu TOATE sarcinile realizate 

(disponibil pe platforma disciplinei). Vor trimite cu o zi înainte de data de re-examinare proiectul în 

imagini. În ziua de examinare studenții vor demonstra practic modalitatea în care au realizat una din 

temele portofoliului aleasă aleatoriu. 

Pentru mărirea notei studenții vor primi spre rezolvare un exercițiu pe baza celor efectuate la 

laborator. 
10.5 Standard minim de performanţă 

Nota finală se calculează prin însumarea punctelor obținute și transferul acestora în note (se împarte punctajul 

obținut la 10). 

Nivel minim de performanță. Realizarea a 2 teme. 

Nivel superior de performanță. Realizarea tuturor temelor. 

OBSERVAȚIE! Evaluarea în sesiunea de restanțe și mările de notă se bazează pe același sistem de notare. 

Studentul va face dovada realizării sarcinilor din timpul semestrului prin întrebări/exerciții orale. Portofoliul în 

imagini reprezintă o condiție obligatorie de promovare a disciplinei. 

 

 

 

Data completării 
Semnătura titularului de curs 

Grad didactic Nume si prenume 

Semnătura titularului de seminar 

Grad didactic Nume si prenume 

29 sept. 2016  Conf. dr. Gabriela Grosseck 

 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 Conf. univ. dr. Delia Vîrgă 

 

 

 


