
 

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 PSIHOLOGIA RELIGIEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Coralia Sulea 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Coralia Sulea 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Op 

 

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 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat   

Examinări   

Alte activităţi……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 40 

3.8 Total ore pe semestru 82 

3.9 Numărul de credite 3 

 

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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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei 

 Înțelegerea unor concepte de bază din domenii conexe disciplinei și aplicarea acestora în contextul 

înțelegerii perspectivelor teoretice din psihologia religiei. 

Evaluarea critică a situatiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 

 Capacitatea de a analiza situații particulare (e.g., studii de caz) și de a le corela cu teorii de bază din 

psihologie pentru a înțelege procesul psihologic și a preveni sau remedia fenomene individuale sau 

de grup.  
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 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 

Obiectivul general al disciplinei este de a înțelege abordările clasice din 

psihologia religiei, precum și rezultatele cercetărilor actuale din domeniu 

în vederea înțelegerii unor fenomene individuale și sociale.  

7.2 Obiectivele specifice 

1. Analiza principalelor abordari clasice din domeniul psihologiei religiei; 

2.  Conturarea cunoștintelor referitoare la rolul psihologiei în înțelegerea 

rolului religiei în contextul social, la nivelul grupului și la cel individual; 

3.  Realizarea de conexiuni interdisciplinare dintre psihologia religiei și 

alte domenii ale psihologiei; 

4. Întelegerea modalităților de cercetare din acest domeniu; 

5. Îmbunătățirea abilităților de prezentare și comunicare în scris 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Cursul 1. Introducere în domeniul 

psihologiei religiei 

Continut: religie, psihologie, 

scurtistoric, spiritualitate, 

religiozitate, clarificarea termenilor 

 

Prelegere, 

conversație 

Aldrige, A. (2000). Religion in Contemporary World. 

Cambridge: Polity Press. 

Brown, L. (1988). Psychology of Religion. An 

introduction. London: SPCK. 

Division 36 of the American Psychological 

Association, Psychology of Religion, 

http://www.apa.org/divisions/div36/homepage2.html 

Cursul 2. Perspectiva lui Sigmund 

Freud asupra religiei 

 

Prelegere, 

conversație 

Munteanu, A. (1997). Un început care se numește 

Freud. Timisoara: Editura Sedona. 

Palmer, M. (1999). Freud și Jung despre religie. 

Bucuresti: Editura IRI. 

Freud, S. (2000). Opere vol IV. Studii despre 

societate și religie. Bucuresti: EdituraTrei. 

http://www.freud.org.uk/;   http://www.freud-

museum.at/ 

Cursul 3. Perspectiva lui Carl 

Gustav Jung asupra religiei. 

 
Prelegere, 

conversație 

Jung, C.G. (2008). Amintiri, vise, reflecții. București: 

Editura Humanitas 

Jung, C.G. (1998). Psihanaliza fenomenelor 

religioase. Bucuresti: Editura Aropa. 

Dourley, J.P. (1995). The religious significance of 

http://www.apa.org/divisions/div36/homepage2.html
http://www.freud.org.uk/
http://www.freud-museum.at/
http://www.freud-museum.at/


 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Jung’s psychology. The International  

 Journal for the Psychology of Religion, 5, 73-78. 

http://www.cgjungpage.org/ 

Cursul 4. Perspectiva lui Erich 

Fromm asupra religiei. 
 

Prelegere, 

conversație 

Fromm, E. (1995). Arta de aiubi. București: Editura 

Anima 

Fromm, E. (1978). Psychoanalysis and Religion. NY: 

Yale University Press. 

Fromm, E. (1998). Frica de libertate. București: 

Editura Universitas 

http://www.erich-fromm.de/e/index.htm 

Cursul 5. Perspectiva lui Viktor 

Frankl asupra religiei. 
 

Prelegere, 

conversație 

Frankl, V.E. (1989). Man’s search for meaning. An 

introduction to logotherapy. London: Hodder & 

Stoughton.  

Pytell, T.E. (2001). Viktor Frankl and the genesis of 

the third Viennese school of psychotherapy. 

Psychoanalytic Review, 88, 311-334. 

http://logotherapy.univie.ac.at/ 

Cursul 6. Perspectiva lui Gordon 

Allport asupra religiei 

 
Prelegere, 

conversație 

Allport, G.W., & Ross, J.M. (1967). Personal 

religious orientation and prejudice. Journal of 

Personality and Social Psychology, 5, 432-443. 

Burcaș, S., & Sulea, C. (2010). Dimensiuni ale 

orientarii religioase: perspective lui Gordon W. 

Allport și abordări actuale. Romanian Journal of 

Applied Psychology,  12, 30-38. Download PDF 

Cursul 7. Perspectiva lui Abraham 

Maslow asupra religiei 

 
Prelegere, 

conversație 

Koltko-Rivera, M.E. (2006). Rediscovering the later 

version of Maslow’s Hierarchy of needs: Self-

transcendence and opportunities for theory, 

research and unification. Review of General 

Psychology, 10, 302-317. 

Maslow, A. (1976). Religions, values, and peak 

experiences. New York: Penguin. 

Cursul 8. Perspectiva lui 

LeonFestingerasuprareligiei 

 Prelegere, 

conversatie 

Festinger, L., Riecken, H.W., &Schachter, S. 

(1956/2009). When prophecy fails. New York: 

Martino Publishing 

Kahn, P.J., & Greene, A.L. (2004). „Seeing 

conversion whole”: Testing a model of religious 

conversion. Pastoral Psychology, 52, 234-258. 

Cursul 9. Perspectiva lui Ernest 

Becker asupra religiei. 
 

Prelegere, 

conversatie 

Greenberg, J., Simon, L., Pyszczynski, T., Solomon, 

S, & Chatel, D. (1992). Terror management and 

tolerance: Does mortality salience always 

intensify negative  reactions to others who 

threaten one's worldview? Journal of Personality 

and  Social Psychology, 63, 212-220. 

Pyszczynski, T., Greenberg, J., & Solomon, S. 

(1997). Why do we need what we need? Aterror 

management perspective on the roots of human 

social motivation. Psychological Inquiry, 8, 1-21. 

http://faculty.washington.edu/nelgee/  

http://www.cgjungpage.org/
http://www.erich-fromm.de/e/index.htm
http://logotherapy.univie.ac.at/
http://www.rjap.psihologietm.ro/Download/rjap121_5.pdf
http://faculty.washington.edu/nelgee/


 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Cursul 10. Religie, atitudini și 

comportament social 
. 

Prelegere, 

conversatie 

Allport, G.W., & Ross, J.M. (1967). Personal 

religious orientation and prejudice. Journal  of 

Personality and Social Psychology, 5, 432-443. 

Donahue, N.J., &Nielsen, M.E. (2005). Religion, 

attitudes and social behavior. In R.F. Paloutzian si 

C.L. Park (coord.). Handbook of the Psychology 

of Religion and Spirituality (pp. 274-291). New 

York: The Guilford Press 

Cursul 11. Religie și personalitate 
 

Prelegere, 

conversație 

Maltby, J. (1999). Personality dimensions of 

religious orientation. The Journal of  Psychology, 

133, 631-640. 

Sarglou, V. (2002). Religion and the five factors of 

personality: a meta-analytic review. Personality 

and individual differences, 32, 15-25. 

Cursul 12. Religie, sanatate 

mentală și psihopatologie 
 

Prelegere, 

conversatie 

Barker, M. (1995). Psychology, Religion and Mental 

Health. Edinburgh: Rutherford House 

Hackney, C. H., & Sanders, G. S. (2003). Religiosity 

and mental health: A meta-analysis of recent 

studies. Journal for the Scientific Study of 

Religion, 42, 43-55 

Miller, L., & Kelley, B.S. (2005). Relationship of 

religiosity and spirituality with mental health and 

psychopathology. In R.F. Paloutzian si C.L. Park 

(coord.). Handbook  of the Psychology of 

Religion and Spirituality (pp. 460-478). New 

York: The Guilford Press. 

Cursul 13. Religie, consiliere și 

psihoterapie 

 

Prelegere, 

conversatie 

Crossley, J.P., & Salter, D. (2005). A question of 

finding harmony: A grounded theory study of 

clinical psychologists’ experience of addressing 

spiritual beliefs in therapy. Psychology and 

Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 

78, 295-313. 

Garzon, F. (2005). Interventions that apply scripture 

in psychotherapy. Journal of Psychology and 

Theology, 33, 113-121. 

Shafranske, E. P. (2005). The psychology of religion 

in clinical and counseling psychology. In R.F. 

Paloutzianși C.L. Park (coord.). Handbook of the 

Psychology of Religion and Spirituality (pp. 496-

514). New York: The Guilford Press 

Cursul 14. Dinamica socială a 

Noilor Mișcari Religioase și a 

sectelor religioase 

 Prelegere, 

conversație 

Olson, P. J. (2006). The public perception of „Cults” 

and „New religious movements”. Journal for the 

Scientific Study of Religion, 45,  97-106 

Buxant, C., Saroglou, V., Casalfiore, S., & 

Christians, L.L. (2007). Cognitive and emotional 

characteristics of New Religious Movements 

members: New questions and data on the mental 

health issue. Mental Health, Religion and 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Culture, 10, 219-238 

Wilson, B., & Cresswell, J. (2001). New Religious 

Movements. NY: Routledge 

Bibliografie selectivă (principală) 

- Corespunzătoare fiecarui curs 

 

8.2 Seminar / laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Seminar 1 

Aspecte legate de scrierea academică și realizarea unui eseu. 

Prezentare 

interactivă 
 

Seminar 2 

Prezentări (pe temele cursurilor 2 &3)  

Prezentare 

interactivă 
 

Seminar 3 

Prezentări  (pe temele cursurilor 4 &5) 

Prezentare 

interactivă 
 

Seminar 4 

Prezentări (pe temele cursurilor 6 &7)  

Prezentare 

interactivă 
 

Seminar 5 

Prezentări de grup (pe temele cursurilor 8 &9)  

Prezentare 

interactivă 
 

Seminar 6 

Prezentări de grup (pe temele cursurilor 10 &11)  

Prezentare 

interactivă 
 

Seminar 7 

Prezentări de grup (pe temele cursurilor 12 &13)  

Prezentare 

interactivă 
 

Bibliografie selectivă (principală) 

- corespunzătoare temelor de curs alese 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conținuturile disciplinei oferă o înțelegere nuanțată teoriilor unor reprezentanți principali ai psihologiei, un cadru 

cultural de discuție și analiză, precum și abordarea critică și empirică a unor relații conceptuale.  

 

 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 
10.1 Criterii de evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Claritate: mesajul eseului este bine conturat, 

formularea nu este ambiguă, lucrarea este organizată in 

jurul unei idei pentru care există dovezi verificabile 

Argumentare: ideile, teoriile prezentate sunt sustinute 

de argumente din bibliografie 

Coerenţa logică: ideile au legătură únele cu altele, 

decurg únele din altele, începeţi cu o idee pe care o 

dezvoltaţi şi un finalizaţi argumentarea cu idei care nu 

au fost remarcate in eseu 

Interactiunea cu materialul bibliografic: sursele 

bibliografice sunt citate corespunzator, arguméntele 

aduse sunt sustinute prin prezentarea diferitelor 

Realizarea unui 

eseu 

 

50% 

Maxim 5puncte 

(sarcinaobligatorie) 



 

Tip 

activitate 
10.1 Criterii de evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

cercetari 

Originalitate, creativitate, inovatie: modul deosebit 

in care abordaţi tema, prezentarea opiniilor personale, 

bazate însă pe analiza diferitelor surse bibliografice 

Aspectul eseului: respectarea criteriilor prezentate in 

continuare 

Bonus Participarea la 

activităti de 

cercetare 

1 punct  

10.5 

Seminar / 

laborator 

Sulea, C., & Zaborilă, C. (2008). Instrucțiuni pentru 

realizarea prezentării la seminar. În Z. Bogathy și 

C. Sulea (coord.). Manual de tehnici și abilități 

academice – Ediția a doua revăzută și adăugită 

(pp. 71-77). Timișoara: Editura Universității de 

Vest 

Criterii: 

Relevanţa prezentării pentru tema seminarului 

cunoaşterea informaţiilor prezentate: dacă studentul 

cunoaşte teoria, explicaţiile, furnizează exemple, 

răspunde corect la întrebările legate de temă 

Cunoaşterea informaţiilor din suportul de seminar 

sau/şi din bibliografia obligatorie structura: materialul 

are parte introductivă, conţinut, concluzii 

conţinut: relevanţa informaţiilor pentru tema 

seminarului, corectitudinea acestora, legătura 

conceptelor noi prezentate cu cele stiute deja 

modul de prezentare: ton şi ritm corespunzător, 

interacţiunea cu auditoriul, încadrarea în timpul alocat 

materiale: lizibilitate, claritate, cuprinderea 

informaţiilor esenţiale, uniformitatea materialului (mai 

ales atunci când este vorba de o prezentare de grup, şi 

fiecare prezintă parte lui scrisă) 

interactiunea cu audienţa (colegii) pe parcursul 

prezentării 

 

Realizarea unei 

prezentări pe 

una dintre 

temele de curs 

40% 

Maxim 4puncte 

 

-- --  

10.6 Standard minim de performanţă 

- pentru eseu: consultarea a minim 5 surse bibliografice academice, sustinerea argumentată a ideilor 

- pentru prezentare: definirea corectă a conceptelor/teoriilor prezentate, structurarea materialului în parte 

introductivă, conținut,  concluzii 

Aceeași formă de evaluare se păstrează și în sesiunile de restanță. 

 

Data completării 

01.10.2015 

Semnătura titularului de curs 

Conf. univ. dr. Coralia Sulea 

Semnătura titularului de seminar 

Conf. univ. dr. Coralia Sulea 

 

Data avizării în departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


