
FIŞA DISCIPLINEI 
 

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 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihologie socială 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc (1 grupă) 

drd. Cristiana Piscoi (2 grupe) 

drd. Alin Semenescu (3 grupe) 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 24 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat  9 

Examinări  4 

Alte activităţi…………………………………… -- 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 
 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  nu este cazul 

4.2 de competenţe  nu este cazul 
 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Prezență minim 50% 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezență minim 70% 
 

5. Competenţele specifice  
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei  
 parcurgerea principalelor curente în evoluţia psihologiei sociale; 

 însuşirea paradigmelor explicative din domeniul influenţei sociale şi cogniţiei sociale; 

 familiarizarea cu principalele instrumente metodologice în cunoaşterea psihosociologică; 

 asimilarea exigenţelor metodei experimentale în cercetarea din domeniul psihologiei sociale. 

Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice 

 dobîndirea capacităţii metodologice de a articula şi controla un experiment de psihologie 

socială; 

 realizarea unei traduceri dintr-un text relevant de specialitate dintr-o limbă de circulaţie; 

 construirea unei sinteze tematice, pornind de la conţinutul cursului, prin parcurgerea mai multor 

studii din reviste internaţionale influente din domeniu. 

 

 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifica domeniului psihologiei 

 dobîndirea unei gîndiri critice active privitoare la consecinţele epistemologice şi etice ale studiilor 

parcurse din psihologia socială; 

 construirea unui set de atitudini pozitive, angajante faţă de necesitatea studierii dinamicii sociale 

din România reală de astăzi, de la nivel interindividual şi intergrupal. 
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  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice  

 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei  

 

 

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

disciplinei 

 Examinarea determinărilor sociale asupra personalității. 

7.2 Obiectivele specifice  Parcurgerea principalelor repere teoretice din istoria psihologiei sociale; 

 Însuşirea conceptelor fundamentale din registrul influenţei sociale şi al cogniţiei 

sociale; 

 Construirea unei abordări progresiv mai complexe centrate pe dinamica sinelui, pornind 

dinspre nivelul intrapersonal, trecînd prin cel interpersonal înspre cel societal.  

 

7. Conţinuturi  
8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Curs 1: Mizele şi angajamentele unui curs de 

Psihologie socială astăzi, la Departamentul de 

Psihologie. Definiţii alternative. Repere ale 

evoluţiei disciplinei.  

Prelegere Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

9-12. 

Curs 2 – Scurtă istorie a psihologiei sociale Prelegere, 

conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

13-22. 

Curs 3 – Prezenţa „celuilalt”. „Celălalt” ca 

realitate antropologică.  

Prelegere, 

conversație 
Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007).De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

23-32. 

Curs 4 – Interacţiunea cu „celălalt”. 

Interacționismul simbolic. Autopercepţia, 

autoprezentarea  

Prelegere, 
conversație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

33-46. 

Curs 5 – Interacţiunea cu „celălalt”. 

Autodezvăluirea 

Prelegere, 

conversație 
Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

47-52. 

Curs 6 – Construirea sensului lumii sociale. 

Atribuirea 

 Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 



 şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

53-63. 

Curs 7 – Disonanţa cognitivă şi gîndirea 

stereotipă 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

64-72. 

Curs 8 – Atitudinile sociale şi evaluarea lumii 

sociale.  

Prelegere, 

conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

73-84. 

Curs 9 – Prejudecata și discriminarea Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

85-91. 

Curs 10 – Sursele prejudecății. Strategii de 

învingere a prejudecăților 

Prelegere, 

conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

92-100. 

Curs 11 – Atracția interpersonală. Rolul 

afectelor în generarea atracției 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

101-106. 

Curs 12 – Atracția interpersonală. Motivația 

cunoașterii celuilalt 

 

Prelegere, 
conversație, 

demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

106-116. 

Curs 13 – Atracția interpersonală. Rolul 

similarității atitudinale în atracția 

interpersonală 

 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

117-120. 

Curs 14 – Sinteză – personalitatea situațională 

și discernămîntul social 

Dramaturgia socială 

 

Prelegere, 
conversație, 

problematizare 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile 

interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială 

şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 

168-170. 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

Seminar 1: Repere organizatorice. Precizarea 

și distribuirea sarcinilor de lucru  

Exercițiu, 

studiu de caz 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 9-11.    
Seminar 2 – Experimentul în psihologia 

sociale. Repere teoretice și aplicative 

Exercițiu, 

studiu de caz 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 12-31. 

Seminar 3 – INFLUENȚA SOCIALĂ. 

Formarea normelor. Elemente care contribuie 

la formarea normelor. Gestaltpsihologia și 

definirea normelor 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 32-44. 

Seminar 4 – Normalizarea. Capacitatea 

grupului de a perpetua idei false 

Exercițiu, 

studiu de caz 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 44-46. 

Seminar 5 – Conformismul și recategorizarea 

cognitivă 

Exercițiu, 

studiu de caz 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 47-54. 

Seminar 6 – Explicarea conformismului Exercițiu, 

studiu de caz 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 54-63. 

Seminar 7 – Obediența. Context istoric, miză, 

specificul abordării 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 64-66. 

Seminar 8 – Obediența. Situația 

experimentală, proceduri alternative, factorii 

care influențează/nu influențează obediența. 

Dileme deontologice și morale 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 67-82. 
 

Seminar 9 – Influența minoritară. 

Caracteristici. Consistența comportamentală 

Exercițiu, 

studiu de caz 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 83-95. 

Seminar 10 – Inovația. Influența indirectă. 

Schimbarea latentă și conversiunea 

Exercițiu, 

studiu de caz 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 95-100. 

Seminar 11 – COGNIȚIA SOCIALĂ – 

Specificul cogniției sociale. Perceperea 

persoanelor. Rolul activ al observatorului 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 101-109. 



 

Seminar 12 – Formare impresiilor cu privire 

la persoane. Prezentarea persoanei țintă 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 110-123. 

Seminar 13 – Evaluare seminar – lucrare 

sinteză (influență socială + cogniție socială) 

Exercițiu, 

problematizare 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 9-124. 

Seminar 14 – Bilanț teoretic și re-evaluare Exercițiu, 

problematizare 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000). Psihologia 

socială experimentală. Iași: Polirom, 9-124. 

Bibliografie selectivă (principală) 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială şi stadiile 

progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom. 

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

Bibliografie secundară: 

Branscombe, N., Byrne, R. (2017). Social Psychology (14th edition). New York: Pearson. 

Boncu, Ş. (1999). Psihologie şi societate. Iași: Erota. 

Boncu, Ş. (2002). Psihologia influenţei sociale. Iași: Editura Polirom. 

Bourhis, R. Y.; Leyens, J. P. (eds.) (1997). Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri. Iași: Polirom, Iaşi, 1997.  

Chelcea, S. (2006). Un secol de psihosociologie.București: Iași: Editura Polirom. 

Chelcea, S. (ed.). (2008). Tratat de psihosociologie, Iași: Editura Polirom. 

Chelcea, S., Iluţ, P. (eds.) (2003). Enciclopedie de psihosociologie. București: Ed. Economică.  

De Visscher, P., Neculau, A (eds.) (2001). Dinamica grupurilor. Texte de bază. Iași: Editura Polirom. 

Doise, W.; Deschamps, J. C. ; Mugny, G. (1996). Psihologie socială experimentală. Iași: Editura Polirom. 

Iluţ, P. (2001). Sinele şi cunoaşterea lui. Iași: Editura Polirom. 

Iluț, P. (2009). Psihologie socială și sociopsihologie. Iași: Editura Polirom. 

Neculau, A. (ed.) (1999). Psihologie socială. Aspecte contemporane. Iași: Editura Polirom. 

Neculau, A. (ed.) (1998). Psihologia cîmpului social. Reprezentările sociale. Iași: Editura Polirom. 

Neculau, A. (ed.). (2003). Manual de psihologie socială. Iași: Editura Polirom. 

Moscovici, S. (1998). Psihologia socială sau maşina de fabricat zei. Iași: Editura Polirom. 

Moscovici, S. – Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt, Polirom, Iaşi, 1998. 

Muchielli, A. (2002). Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare. Iași: Editura Polirom. 

Radu, I., Matei, L, Iluţ, P. (eds.) (1994). Psihologie socială. Cluj: Ed. Exe. 

Yzerbyt, V., Schadron, G. (2002). Cunoaşterea şi judecarea celuilalt. O introducere în cogniţia socială. Iași: Editura 

Polirom. 

 

8. Coroborarea 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 cea a Cabinetelor de Psihologie. 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota 

finală 

Curs/Seminar Cunoștințe și 

abilități. 

Capacitatea de a 

rezolva o sarcină 

individuală 

(examen final) 

Se va combina evaluarea finală (a cursului) cu cea Se va combina 

evaluarea finală (a cursului) cu cea continuă (la seminar). Fiecare 

activitate (seminar/curs) contribuie cu o pondere precizată la nota 

finală. Astfel, ponderea cursului în nota finală este de 70%, iar cea 

a seminarului de 30%.  

 

Pentru fiecare din aceste activități studentul va fi notat cu note de 

la 1 (standardul corespondent competenței 0%) la 10 (standardul 

corespondent competenței de 100% solicitată), standardul 

minimal fiind 5 (corespondent competenței de 50% solicitată). 

 

Studentul va avea de realizat pe parcursul semestrului și sarcini de 

cercetare:  

- obligatorii – constînd în aplicarea unor chestionare 

specifice/introducerea datelor/documentare  = maxim 2 

puncte din 10 la examenul final. Nerealizarea sarcinii 

nu permite intrarea în examen în prima sesiune de 

evaluare. De asemenea, sarcina obligatorie de 

cercetare nu mai poate fi recuperată, în sesiunile de 

evaluare ulterioare punctajul maxim - asociat 

conținutului cursului - ce poate fi obținut fiind 8. 

- facultative – gestionarea unei baze de date/documentare 

70% - curs 

30% - seminar 



= maxim 2 puncte adiționate la nota finală, obținută prin 

ponderarea precizată mai sus (70% - curs; 30% - 

seminar). 

  

Evaluarea finală (a cursului), care se desfășoară în cadrul unui 

examen scris de 110 minute, va cuprinde 4 subiecte din conținutul 

materialului prezentat în Handbook-ul 1 și în documentele 

bibliografice complementare, cu următoarea pondere:  

 

Evaluare finală (curs) Punctaj maxim 

corespondent 

1 subiect care tratează un conținut 

general 

3 puncte 

2 subiecte care tratează un conținut 

specific 

2 X 1.5 puncte = 3 

puncte   

1 subiect interpretativ 1 punct 

sarcina obligatorie de cercetare 

(premergătoare examenului) 

2 puncte 

din oficiu 1 punct 

TOTAL 10 puncte 

 

Evaluarea continuă (la seminar) va fi realizată prin estimarea 

performanței studentului în următoarele sarcini: 

Evaluare continuă (seminar)  Obs. 

Prezentarea în fața grupului a 

unui conținut convenit cu 

coordonatorul de seminar din 

Handbook-ul 2 sau din alte 

documente bibliografice 

complementare. 

3 puncte Sarcină 

obligatorie pentru 

intrarea în 

sesiunea 1. Nu se 

poate recupera, 

astfel încît 

studenții care nu 

realizează sarcina 

pot obține 

maximum nota 7. 

Notele vor fi luate 

în considerare 

începînd cu 

sesiunea de 

evaluare a 2-a. 

Participarea activă la 

seminarii 

(evaluare finală scrisă + 

interacțiunea intelectuală cu 

colegii și coordonatorul de 

seminar / sarcini de 

argumentare; traducerea unui 

text de specialitate; proiect de 

documentare/cercetare 

individual sau de grup) 

6 puncte Evaluarea finală 

scrisă este  

obligatorie și are 

o pondere egală 

cu prezentarea 

conținutului. Fără 

prezentare + 

evaluare finală + 

sarcini adiacente 

(toate promovate 

cu minimum nota 

5), seminarul nu 

se consideră 

promovat. 

 

Din oficiu 1 punct  

 Atenție 

! 

Prezența la 

seminarii este 

obligatorie. 

Studenții care vor 

fi absenți la mai 

mult de 4 

seminarii  (din 

14) nu vor putea 

participa la 

examenul din 

sesiunea 1 de 

evaluare. 

 

TOTAL 10  



puncte 

 

Vor avea dreptul de a participa la examenul din prima sesiune 

doar studenţii care au parcurs şi promovat activităţile de seminar 

(au obținut minim nota 5 pentru activitățile globale de seminar și 

nu au absentat mai mult de 4 ori). 

Cei care nu au promovat seminarul (și, deci, nu vor intra în prima 

sesiunea de evaluare) vor putea participa la sesiunile următoare de 

evaluare, dar vor primi subiecte și din seminar. 

 

RESTANȚE - SISTEMUL DE EVALUARE 

 

În toate sesiunile ulterioare studenții vor susține o evaluare 

similară celei din prima sesiune. 

Principiul care va fi operaționalizat: orice activitate anterioară 

evaluată, care a condus la promovarea globală a unei sarcini, va fi 

recunoscută în sesiunile ulterioare 

10.6 Standard minim de performanţă 
Standardul minimal pentru fiecare din sarcinile descrise mai sus este 5 (corespondent  asimilării în proporție de 50% a competenței 

specifice solicitate). 
 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc 

Semnătura titularului de seminar 

Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc 

Drd. Cristiana Piscoi 

Drd. Alin Semenescu 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament, 

 

 

 


