
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 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 Practică de specialitate. Tehnici academice 

2.2 Titularii activităŃilor de seminar Lrct.univ.dr. Roxana Costea 

Asist.univ.dr. Andreea Ionescu 

Asist.univ.dr. Iuliana Costea  

2.3 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obl. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăŃământ 28 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28 

DistribuŃia fondului de timp: ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  - 

Examinări  1 

Alte activităŃi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 2 

 

3. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • nu este cazul 

4.2 de competenŃe • nu este cazul 

 

4. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • nu este cazul 

 

5. CompetenŃele specifice acumulate 
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• Competenta de a lucra cu baze de date electronice pentru gasirea unor articole din jurnale de specialitate 
• Întelegerea principiilor de baza in conceperea principalelor tipuri de lucrari academice 
• Familiarizarea cu principiile de citare și scriere a listei referințelor bibliografie conform standardelor APA. 
• Înțelegerea specificului profesiei de psiholog și a domeniilor principale de activitate 
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 • Conştientizarea nevoii de formare continuă;  

• Folosirea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăŃare pentru dezvoltarea profesională 
• Utilizarea corectă a tehnicilor academice pentru dezvoltarea profesională 
• Familiarizarea cu specificul muncii în echipă 

 

 

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmărește dobandirea de cunostinte si abilitati pentru realizarea unor lucrari 

academice ce constutuie modalitati de evaluare pe parcursul anilor de studiu (proiect, 

recenzie, eseu etc.) și familiarizarea cu profesia de psiholog 

7.2 Obiectivele specifice � Să exerseze tehnici de auto și inter-cunoaștere 

� Să diferențieze principalele domenii de activitate specifice profesiei de 

psiholog 

� Să exerseze abilitățile de lucru în grup 

� Să cunoască structura și rolul Colegiului Psihologilor din România 

� Să cunoască elementele principale ale unei prezentări 

 

7. ConŃinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

ObservaŃii 

- 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

ObservaŃii 

S1. - S4. Modul inițial de practică (8 ore) 

  

 

Exercițiu, 

studiu de caz, 

demonstrație 

Vor fi realizate o serie de exerciții individuale și în grup pentru: 

o facilitarea adaptării studenților la noul mediu, 

o dinamizarea formării grupelor de seminar, 

o dezvoltarea auto- şi intercunoaşterii, 

o conturarea unei reprezentări realiste despre viitoarea profesie, 

o oferirea unui model de activitate de grup, dobândirea unei 

experiențe proprii într-o activitate de acest gen 

 

S5. Realizarea unei prezentari de seminar Exercițiu, 

prelegere 

-Ghid pentru organizarea activitatilor de grup si pentru realizarea 

prezentarilor de seminar (individuale si de grup) 

-Ghid pentru realizarea revizuirii literaturii de specialitate 

 

Bibliografie:  

Maricutoiu, L. (2008). Instructiuni pentru realizarea prezentarii la 

seminar. In Z. Bogathy si C. Sulea (coord.). Manual de tehnici si abilitati 

academice – Editia a doua revazuta si adaugita (pp. 101-107). Timisoara: 

Editura Universitatii de Vest 

 

S6- S7. Folosirea bibliotecii si internetului si 

redactarea unui material academic - Standardele 

internaționale de citare 

 

Prelegerea, 

exercițiul 

Ghid pentru utilizarea resurselor stiintifice de informatie si pentru 

aplicarea lor in materiale academice 

Bibliografie:  

Sava, F. (2008). Standarde internationale de redactare si citare. In Z. 

Bogathy si C. Sulea (coord.). Manual de tehnici si abilitati academice – 

Editia a doua revazuta si adaugita (pp. 369-373). Timisoara: Editura 

Universitatii de Vest 

Bogathy si C. Sulea (coord.). Manual de tehnici si abilitati academice – 

Editia a doua revazuta si adaugita (pp. 369-373). Timisoara: Editura 

Universitatii de Vest 

www.bcut.ro 

S8. Colegiul Psihologilor din România Prelegerea Structura Colegiului Psihologilor din România și domeniile de specializare 

Treptele de specializare în psihologie 

www.copsi.ro  

S9-S14. Cele patru domenii de specializare Prelegere, 

conversație, 

studiu de caz 

Prezentarea celor patru domenii majore de specializare în psihologie  

Discuții cu specialiști practicieni din domeniul: 

- clinic 

- organizațional și al transporturilor 

- judiciar 

- educațional 

 



 

8. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Numeroase studii arată că studenții în anul I la psihologie au o imagine distorsionată cu privire la profesia aleasă și la posibilitățile oferite 

de piața muncii în acest domeniu. Prin această disciplină se urmărește construirea unei imagini realiste a studenților cu privire la profesia 

de psiholog și domeniile în care își pot desfășura activitatea. De asemenea, este urmărită facilitarea integrării acestora în mediul 

universitar, prin o mai bună cunoaștere a grupului de seminar și transmirerea de cunoștințe despre tehnici academice de bază necesare în 

cadrul evaluărilor pe parcursul anilor de studiu. 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare Pondere din nota 

finală 

9.1 Curs -   

9.2 Seminar / 

laborator 

Colocviu  Fiecare student va alege un bilețel cu 3 subiecte abordate pe 

parcursul semestrului. Va avea la dispoziție 15 minute pentru a-și 

pregăti răspunsul. Se acordă o notă de la 1-10 pe baza răspunsului 

oral al studentului. 

100% 

10.6 Standard minim de performanŃă 
Nota finală este nota obținută în urma colocviului 

Sesiunile de mărire de notă, precum și cele de restanță, se bazează pe același sistem de notare. 

 

 

Data completării 

01.10.2013 

 Semnătura titularului de seminar 

 

Data avizării în departament, 

01.10.2013 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 

 


