
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 
1.2 Facultatea  Facultatea de Sociologie şi Psihologie 
1.3 Departamentul Psihologie 
1.4 Domeniul de studii Psihologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Psihologie economică 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Corina Ilin 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Corina Ilin 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

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 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 56 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 
Tutoriat  12 
Examinări  2 
Alte activităţi…………………………………… - 
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.8 Total ore pe semestru 210 
3.9 Numărul de credite 4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  
4.1 de curriculum  Nu e cazul 
4.2 de competenţe  Nu e cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sală dotată cu videoproiector 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală dotată cu mobilier modular şi videoproiector 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 cunoaşterea principalelor perspective teoretice şi aplicative din domeniu 
 abilitatea de a analiza principalele perspective teoretice şi aplicative din domeniu 
 interpretarea şi analiza critică a teoriilor şi abordărilor predate 
 abilitatea de a realiza lucrări ştiinţifice teoretice şi practice  
 Interpretarea şi analiza critică a teoriilor şi abordărilor predate 
 Aplicarea cunoştinţelor dobândite în prezentări 
 Stimularea interesului pentru realizarea de conexiuni interdisciplinare 
 Cultivarea interesului pentru realizarea de lucrări ştiinţifice teoretice şi practice  
 Stimularea motivaţiei de a analiza atât lucrările clasice cât şi cercetările recente din domeniu 
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 Interpretarea abordărilor din psihologia economică făcând legătura cu teoriile din domeniul 
psihologiei personalităţii, psihologiei politice etc. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Psihologia economică este cel mai bine definită ca fiind ceea ce psihologii 
economişti fac! De obicei, ei sunt oameni de ştiinţă care apreciază 
interdisciplinaritatea şi recunosc: influenţă puternică a economicului în 
viaţa individuală la nivel psihologic, al sentimentelor, gândurilor şi 
comportamentelor; recunosc că sentimentele individuale, gândurile şi 
comportamentul sunt ceea “ce fac” viaţa economică; recunosc că multe 
probleme, academice şi practice, sunt în mod diferit abordate şi explicate, 
de către economişti şi psihologi. Psihologia economică nu este (doar) o 
ramură a psihologiei ci este studiul interdisciplinar al interfaţei şi 
uneori chiar a “prăpastiei” dintre economie şi psihologie. Unul dintre 
cele mai puternice şi de succes modalităţi de a privi în această prăpastie 
este studiul deciziilor economice, în particular studiul riscului. Este 
adevărat că, în general, sunt mai mulţi specialişti care fac psihologie 
economică decât specialişti care se declară psihologi economişti. Vom 
descoperi abordări foarte similare nu doar în ştiinţa luării deciziilor 
economice dar şi în cazul altor domenii cu nume interdisciplinare cum 
sunt comportament economic, ştiinţa consumului, socioeconomie, şi în 
special, comportamentul consumatorului, ramură a economiei şi 
psihologiei deopotrivă. 

7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea principalelor direcţii de cercetare şi aplicaţii ale 
psihologiei economice; 

 Aplicarea a metodelor, teoriilor şi principiilor psihologiei 
economice la probleme sociale concrete; 

 Evidenţierea relaţiilor dintre psihologia economică şi alte domenii 
ale psihologiei; 

 Dezvoltarea abilităţilor academice de redactare, prezentare şi 
argumentare; 

 Identificarea caracterulul aplicativ al teoriilor/rezultatelor 
cercetărilor de psihologie economică 

 Stimularea interesului pentru realizarea de conexiuni 
interdisciplinare; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, prezentare şi lucru în 
echipă. 

 
8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

Curs 1: Ce este psihologia economică? 

Conţinut: Ce este psihologia economică? 
Definiții; Specificul psihologiei economice; 
Abordări, subdomenii; Tematică; Evaluare  

Prelegere 
Suport ppt 

Abordare pregătitoare – tematici adaptate 
cunoştiinţelor studenţilor: 
Societatea umană ca societate economică. 
Impactul economiei asupra psihologiei 
indivizilor. 



 

 Filozofii lucrurilor pământeşti. Vieţile, epocile 
şi ideile marilor economişti.  
Să înţelegem economia de piaţă: Cererea şi 
oferta;  
Rolul statului în economie; 
Piaţa şi Concurenţa; 
Munca – atitudinea faţă de muncă. 
Tranziţia – de la comandă la piaţă. Privatizarea 
şi consecinţele ei psihologice. Justiţia socială 
şi formele „comunismului rezidual”. 
Încrederea. Fericirea, Bunăstarea şi calitatea 
vieţii 

 

Curs bonus 1*: „Comunismul nu a murit 
de tot” 

Prelegere 
Suport ppt 
Invitat prof. 
Univ. 
Emerit dr. 
Zoltan 
Bogathy 

De citit: 

Justiţia social socialista şi formele 
„comunismului rezidual” in Romania dupa un 
deceniu de tranzitie. O analiza secundara, 
Septimiu Chelcea 

Curs 2: Psihologia antreprenorială  

Conţinut: Personalitatea antreprenorului; 
Capitalul psihologic pozitiv; Personalitate 
şi competenţă; Succesul antreprenorial; 
Stresul antreprenorial; Intenţiile 
antreprenoriale; Antreprenoriatul ca proces; 
Cultură şi antreprenoriat; Antreprenoriatul 
carieră alternativă pentru oamenii de ştinţă; 
Strategii antreprenoriale 

 

Prelegere 
Suport ppt 

Discuții/provocare pentru studenţi: 

Diferenţa manageri – antreprenori 

Diferenţele de gen in activitatea antreprenoriala 

Atitudinea faţă de risc a antreprenorilor 

 

Curs 3: Psihologia banilor  

Conţinut: Banul, marele absent din stiin’ele 
sociale, Teorii psihologice explicative; 10 
teme relationale 

Prelegere 
Suport ppt 
 

Intrebare: Materialism, bani şi fericire: Sunt 
oamenii bogaţi mai fericiţi? 

De citit: 

Stephen E.G. Lea, Paul Webley. (2005). Money 
as tool, money as drug: The biological 
psychology of a strong incentive in Behavioral 
and Brain Sciences, Cambridge University Press 

 

Curs 4: Deciziile economice Prelegere 
Suport ppt 

Invitat asistent de cercetare Daniela Moza 

Curs 5: Riscul economic Prelegere 
Suport ppt 

Invitat asistent de cercetare Daniela Moza 

Curs 6: Comportamentul de cumpărare și 
consum, shoppingul ca adicţie; Gamblingul  

 

Prelegere 
Suport ppt 
 

De citit: note de curs Ilin, 2012 

 

Curs 7: Publicitate și reclamă Prelegere 
Suport ppt 
 

De citit: note de curs Ilin, 2012 

 
Curs 8: Comportamentul de dăruire Prelegere 

Suport ppt 
De citit: 
Darul privit ca schimb social. Emotii si 
rationamente implicate in comportamentul de 



 

daruire, licenta Iulia Nadlacan, coordonata 
Corina Ilin 

Curs 9: Comportamentul de economisire vs. 
Investire  

Prelegere 
Suport ppt 

Cercetarea in derulare  

Curs 10: Comportamentul de îndatorare Prelegere 
Suport ppt 
 

Cercetarea in derulare  

Curs 11: Evaziunea fiscală  

 

Prelegere 
Suport ppt 

De citit: 

Moralitatea fiscala. Aspecte teoretice si 
aplicative, licenta Ioan Purdea, coordonata 
Corina Ilin 

Curs 12: Corupția, Sărăcie și șomaj Prelegere 
Suport ppt 

De citit: note de curs Ilin, 2012 

 
Curs 13: Psihologia economica de-a lungul 
vietii - Comportamentele economice ale 
copiilor si adolescentilor 

Prelegere 
Suport ppt 

De citit:  

Carti, articole relationate cu tema „The economic 
Psyhology of Everyday Life” 

Curs 14: Psihologia economica de-a lungul 
vietii - Comportamentele economice la  
varsta adulta si pensionarea 

Prelegere 
Suport ppt 

De citit:  

Carti, articole relationate cu tema „The economic 
Psyhology of Everyday Life” 

Bibliografie 
Brown, L. R. (2001). Eco-Economie. Crearea unei economii pentru planeta noastră. Bucureşti: Editura Tehnică 
Brune, F. (1996). Fericirea ca obligaţie. Eseu despre standardizarea prin publicitate. Bucureşti: Editura TREI. 
Chelcea, L., Mateescu, O. (coord.). (2004). Economia informală în România: Pieţe, practici sociale şi 
transformări ale statului după 1989. Bucureşti: Editura Paideia.  
Dăianu, D., (2000). Încotro se îndreaptă ţările postcomuniste. Curente economice în pragul secolului, Bucureşti: 
Editura Polirom.  
Drucker, P.F. (1995). Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Bucureşti: Editura Enciclopedică. 
Fukuyama, F. (1997). Trust/Încredere. Virtuţile sociale şi crearea prosperităţii: Bucureşti: Editura Antet. 
Glouchevitch, P. (1996). Cheile succesului german în afaceri, Timişoara: Editura Sedona.  
Heilbroner, R. L. (1994). Filozofii lucrurilor pământeşti. Vieţile, epocile şi ideile marilor economişti. Bucureşti: 
Editura Humanitas.  
Ilin, C., (2008). Schimbările organizaţionale şi percepţia lor psihosocială, Timişoara: Editura Universităţii de 
Vest 
Ionescu, Gh. Gh. (2004). Marketizarea, democratizarea şi etica afacerilor. Bucureşti: Editura Economică.  
Mihăilescu, (2006). Socio-hai-hui prin Arhipelagul România. Iaşi: Editura Polirom. 
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2001). Economie politică. Bucureşti: Editura Teora.  
Sandu, D. (1999). Spaţiul social al tranziţiei, Iaşi: Editura Polirom. 
De Soto, H. (1999). Cealaltă cărare. Timişoara: Editura Sedona. 
 
Orice alte lecturi complementare adecvate tematicii sunt binevenite. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Seminar introductiv  Discuţie de grup prezentarea domeniului, cerinţelor, aspecte 

organizatorice 
Seminar 2: Cum funcţionează 
economia de piaţă? 

Aplicaţie bazată pe 
exerciţiu structurat 

Aplicaţia Resurse limitate 

Seminar 3: Criza economică 
 

Vizionare film 
documentar urmat de 

Inside Job 



 

discuţii de grup 
Seminar 4: Deciziile economice în 
situaţii de risc 

Aplicaţie PBL Problema – „Wall Street” 

Seminar 5 – Publicitate şi 
reclamă 

Aplicaţie bazată pe 
exerciţiu structurat 

Aplicatia se poate transforma in forma de 
evaluare a studentilor 

Seminar 6 – tematică la alegerea 
studenţilor 

la alegerea studenţilor tematică la alegerea studenţilor 

Bibliografie 
 
Chelcea, L., Mateescu, O. (coord.). (2004). Economia informală în România: Pieţe, practici sociale şi 
transformări ale statului după 1989. Bucureşti: Editura Paideia.  
Drucker, P.F. (1995). Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Bucureşti: Editura Enciclopedică. 
Fukuyama, F. (1997). Trust/Încredere. Virtuţile sociale şi crearea prosperităţii: Bucureşti: Editura Antet. 
Glouchevitch, P. (1996). Cheile succesului german în afaceri, Timişoara: Editura Sedona.  
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei Psihologie economică este compatibil cu cel al programelor europene similare, de 
exemplu, vezi cursul oferit de prof. Linda Steg la Universitatea din Groningen, Olanda. www.iarep.com 
 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 
Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Cunoştiinţe, 
abilităţi şi atitudini  

Examen scris de tip grilă 
Notă:Pentru intrarea în examen – sesiunea iunie 2014 – 
studenții trebuie să acumuleze minimum 50% prezențe la 
curs 

50% 

10.5 Seminar / 
laborator 

Cunoştiinţe, 
abilităţi şi atitudini 

Eseu psihologic care să reflecte experiența personală 
individuală acumulată în urma participării la seminariile de 
psihologie economică. 
Notă: Pentru intrarea în examen – sesiunea iunie 2014 – 
studenții trebuie să acumuleze minimum 4 prezențe din 7 
seminarii  

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Cunoştiinţe minime - nota 5 

 

Data completării 

1.10.2013 

 

Semnătura titularului de curs

 

 

Semnătura titularului de seminar

 

Data avizării în 
catedră/departament 

Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 


