
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 TEHNICI DE MANIPULARE ŞI CITIRE A GÂNDURILOR 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. RUSU ANDREI 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. RUSU ANDREI 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Op 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  2 

Examinări  2 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  nu este cazul 

4.2 de competenţe  nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  nu este cazul 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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e C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei 

 Utilizarea adecvată în comunitatea profesională a conceptelor, teoriilor și metodelor de bază 

specifice Psihologiei, în special, și Științelor socioumane, în general. 

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

 Evaluarea calității informațiilor și ierarhizarea conceptelor utilizate, în funcție de sferă, 

extensiune și definiție, dar și în funcție de necesitățile contextului. 

C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologie 

 Identificarea și descrierea teoriilor și mecanismelor psihice ce vizează comunicarea. 
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 CT1 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Studenţii vor putea să distingă între teoriile și abordările fundamentate 

ştiinţific şi cele pseudoştiinţifice din aria psihologiei. Mai mult, vor 

putea să identifice, descrie şi să analizeze principalele tehnici de 

influenţă interpersonală şi persuasiune. 

7.2 Obiectivele specifice  Să diferenţieze între abordarea ştiinţifică şi cea pseudoştiinţifică în 

psihologie. 

 Să cunoască principalele practici pseudoștiințifice asociate domeniului 

psihologiei. 

 Să înțeleagă mecanismele psihologice implicate în practicile cu caracter 

paranormal sau parapsihologic. 

 Să identifice principalele strategii utilizate în contexte de persuasiune și 

să aplice tehnici de influenţă socială. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Curs introductiv Prelegere Sunt prezentate sintetic obiectivele, tematica şi metodele de evaluare 

destinate cursului. 

 

2. Ştiinţă şi 

pseudoştiinţă în 

psihologie.  (2 ore) 

Prelegere, 

conversaţie 

Vor fi discutate diferenţele dintre abordarea ştiinţifică şi cea 

pseudoştiinţifică; caracteristicile pseudoştiinţei.  

 

De citit: Sava, F.A. (2013). Psihologia validată ştiinţific. Ghid practic de 

cercetare în psihologie. Iaşi: Editura Polirom. (capitolul 1; pp. 15-38).  

3. Imperfecțiuni ale 

gândirii umane. 

Euristici și bias-uri 

(2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

Definirea și exemplificarea principalelor tipuri de distorsiuni ale gândirii 

(euristici, bias-uri, erori logice etc.).  

 

De citit: Pohl, R. F. (2004). Cognitive Illusions A Handbook on Fallacies 

and Biases in Thinking, Judgement and Memory. New York, NY: 

Psychology Press. (capitolul I, subcapitolele: 1, 4, 5, 6, 7; pp: 21-144). 

4. Contaminarea 

mentală (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

Introducere asupra procesului de contaminare mentală și modalități de 

contracarare. 

 

De citit: Mussweiler, T., & Neumann, R. (2000). Sources of Mental 

Contamination: Comparing the Effects of Self-Generated versus Externally 

Provided Primes. Journal of Experimental Social Psychology, 36, 194–206. 

5. Parapsihologia (2 

ore) 

Prelegere, 

conversație 

Scurt istoric și rezultate experimentale asupra percepției extrasenzoriale, 

spiritismului și a practicilor conexe. 

 

De citit: Blackmore, S. (1992, Summer). Psychic experiences, psychic 

illusions. Skeptical Inquirer, 16, 367–375. Accesibil la: 

http://www.susanblackmore.co.uk/Articles/si92.html 

Milton, J., & Wiseman, R. (1999). Does psi exist? Lack of replication of 

an anomalous process of information transfer. Psychological Bulletin, 125, 

387–391. Accesibil la: 



http://www.richardwiseman.com/resources/ganzmeta.pdf  

6. Tehnici nevalide 

sau 

pseudoștiințifice de 

evaluare 

psihologică (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

Prezentarea celor mai cunoscute practici pseudoștiințifice sau cu validitate 

redusă pentru evaluarea psihologică (ex: grafologia, cititul în palmă, unele 

tehnici proiective etc.). Efectul Barnum și tehnicile ”cold-reading”. 

 

De citit: Shermer, M. (2003). Psychic for a day: Or how I learned Tarot 

cards, palm reading, astrology, and mediumship in 24 hours. Skeptic, 10(1), 

48-55. Accesibil la: 

http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/psychic2.html 

7. Mituri clasice în 

psihologie (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

Tratarea miturilor clasice din psihologie, precum: percepția și influența 

subliminală. 

 

De citit: Vokey, J.R., & Allen, S.W. (2002). Psychological Sketches (6th 

Edition). Lethbridge , Alberta : Psyence Ink. (capitolul 26, pp: 237-250). 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

Blackmore, S. (1992, Summer). Psychic experiences, psychic illusions. Skeptical Inquirer, 16, 367–375. 

Kelly, I. W. (1997). Modern astrology: a critique. Psychological Reports, 81(3), 1035-1066. 

Milton, J., & Wiseman, R. (1999). Does psi exist? Lack of replication of an anomalous process of information 

transfer. Psychological Bulletin, 125, 387–391. 

Mussweiler, T., & Neumann, R. (2000). Sources of Mental Contamination: Comparing the Effects of Self-

Generated versus Externally Provided Primes. Journal of Experimental Social Psychology, 36, 194–206. 

Pohl, R. F. (2004). Cognitive Illusions A Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, Judgement and 

Memory. New York, NY: Psychology Press. 

Sava, F.A. (2013). Psihologia validată ştiinţific. Ghid practic de cercetare în psihologie. Iaşi: Editura Polirom. 

Shermer, M. (2003). Psychic for a day: Or how I learned Tarot cards, palm reading, astrology, and mediumship 

in 24 hours. Skeptic, 10(1), 48-55. 

Vokey, J.R., & Allen, S.W. (2002). Psychological Sketches (6th Edition). Lethbridge , Alberta : Psyence Ink. 

8.2 Seminar / 

laborator 

Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Care sunt cele 

mai potrivite surse 

de informare și cum 

le căutăm eficient 

Prelegere, 

studiu de 

caz 

Vor fi explicate principalele surse academice de documentare (manuale, 

culegeri de texte, articole științifice etc.), sursele din care pot fi accesate și 

maniere eficiente de lecturare și utilizare a lor. 

2. Ştiinţă şi 

pseudoştiinţă în 

psihologie 

Exercițiu, 

studiu de 

caz 

Asociat cursului 2 

3. Ilustrarea celor 

mai cunoscute bias-

uri cognitive 

Exercițiu, 

studiu de 

caz 

Asociat cursului 3 

4. Elucidarea 

efectului placebo. 

Principalele 

mecanisme 

explicative 

Exercițiu, 

studiu de 

caz,  joc de 

rol 

Explicarea și ilustrarea manifestării efectului placebo. 

 

De citit: Guess, H.A., Kleinman, A., Kusek, J.W., & Engel, L.W. (2002). 

The science of placebo. Toward and interdisciplinary research agenda. 

London: BMJ Publishing Group. (capitolele 5 şi 6, pp: 108-153). 

5. Aplicarea ştiinţei 

pentru înţelegerea 

tehnicilor de magie 

şi iluzionism. 

Exercițiu, 

studiu de 

caz 

Fundamentele cognitive ale trucurilor practicate în iluzionism. Studii de caz 

pe suport video. 

 

De citit: Kuhn, G., Amlani, A.A., & Rensink, R.A. (2008). Towards a 

science of magic. Trends in Cognitive Sciences, 12(9), 349-354. 

Macknik, S.L., King, M., Randi, J., Robbins, A., et al. (2008). Attention and 

awareness in stage magic: turning tricks into research. Nature reviews – 

neuroscience, 9, 871-879. 

6. Citirea 

gândurilor şi 

maniere de aplicare 

(„cold reading”). 

Utilizarea efectului 

Exercițiu, 

studiu de 

caz, 

joc de rol 

Asociat cursului 6 

http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/psychic2.html


Barnum în 

cunoaşterea 

celuilalt şi 

prevestirea 

viitorului. 

7. Studii de caz şi 

jocuri de rol: 

înţelegerea, 

aplicarea şi 

exersarea tehnicilor 

de influenţă 

interpersonală. 

Exercițiu, 

studiu de 

caz, joc de 

rol 

Influenţa interpersonală şi persuasiune. Tehnici şi strategii de aplicare. 

 

De citit: Boncu, Ş. (2002). Psihologia influenţei sociale. Iaşi: Polirom. 

(capitolul 6, pp. 354-415).. 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

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

Guess, H.A., Kleinman, A., Kusek, J.W., & Engel, L.W. (2002). The science of placebo. Toward and 

interdisciplinary research agenda. London: BMJ Publishing Group. 

Kuhn, G., Amlani, A.A., & Rensink, R.A. (2008). Towards a science of magic. Trends in Cognitive Sciences, 

12(9), 349-354. 

Macknik, S.L., King, M., Randi, J., Robbins, A., et al. (2008). Attention and awareness in stage magic: turning 

tricks into research. Nature reviews – neuroscience, 9, 871-879. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina este concepută astfel încât să dezvolte competenţe profesionale utile atât exercitării profesiei de 

psiholog cât şi generalizabile altor ocupaţii care implică interacţiune socială. 

 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.5 Curs + 

Seminar / 

laborator 

Test grilă 

(Sarcină 

obligatorie) 

Sarcina de evaluare constă în rezolvarea unui test grilă pe 

baza tematicii abordate pe parcursul semestrului, atât la nivel 

de curs, cât și le seminarii. 

 

100%  

10.5 Bonus Participarea ca 

subiect într-o 

cercetare. 

Sarcină 

facultativă. 

Implicarea ca participant în cercetări psihologice organizate 

de către echipa Laboratorului Cogniție Socială și 

Personalitate (http://socpers.psihologietm.ro) aduce un bonus 

de până la 1 punct din nota finală. 

Bonusul se acordă doar ulterior obținerii criteriului minim de 

performanță în urma evaluării. 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea notei finale 5, reprezintă criteriul minim de performanţă. 

 

Data completării 

30.09.2016 

Semnătura titularului de curs 

Lector dr. Andrei Rusu 

Semnătura titularului de seminar 

Lector dr. Andrei Rusu 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament, 

 


