
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 Abilităţi Psihologice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Iuliana Costea 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Drd. Diana Dudău 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Opt. 

 

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 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 activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 28 

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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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei  

• Descrierea fenomenelor psihologice utilizând adecvat conceptele și teoriile din domeniul 

psihologiei 

• Elaborarea de interpretări psihologice a comportamentelor şi ale proceselor mentale la diferite 

niveluri: individual şi de grup 

Evaluareacritică a situaţiilorproblematiceşi a soluţiilorposibileînpsihologie 

• Rezolvareasituaţiilor-problemă, pebazaanalizei multiple şi a evaluăriisoluţiilorşi/sau a 

alternativelor, evitândscenariilestereotipe 

• Elaborareaproiectelorprofesionalecentratepeformulareaproblemelorîntr-o manierăcoerentăşi 

realist, cu depistareafalselorprobleme 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei 

• Construirea unei relaţii de comunicare adaptată la caracteristicile psihologice şi la nevoile 

beneficiarului, în raport cu repertoriul conceptual însușit; 
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 • Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale 

la dinamica contextului social 

• 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 identificarea şi exersarea abilităţilor necesare în 
profesia de psiholog, cu contribuţie la dezvoltarea personalăşi implicit profesioanală, 
precum şi de a deprinde anumite tehnici de lucru în grup în vederea auto şi 
intercunoaşterii, pentru valorificarea propriei personalităţi. 

7.2 Obiectivele specifice  Săintocmească un set de aşteptări şi temeri în legătură cu profesia aleasă; 
 Să se familiarizaze cu abilităţile necesare profesiei de psiholog 
 Să-şi identifice propriile emoţii şi să exerseze capacitatea de autoevaluare a acestora; 
 Să exploreze tehnici ca auto şi intercunoaştere; 
 Să-şi exerseze aptitudinea de a judeca şi calităţile unui jun judecător; 
 Să identifice stereotipurile şi tipurile de erori implicate în percepţia celorlaţi; 
 Să recunoscă importanţă grupului şi a dimanicii de grup; 
 Să-şi identifice şi să îmbogăţească anumite calităţi personale, necesare în psihologie; 
 Să contruiască o listă de realizări şi sugestii pentru îmbunătăţirea conţinutului 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

C1. Prezentarea conţinutului cursului de Abilităţi 
psihologice şi a principalelor teme abordate 
 

Prelegere, 
demonstrație, 
studii de caz, 
exercițiu 

De citit:  
Paloş. R. Erdei, I., Sârbu, R. (2009). Abilităţi psihologiece, ghid pentru 
profesor şi student, Editura UVT, Timişoara. 

C2. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea celuilat Prelegere, 
demonstrație, 
studii de caz 

De citit:  
Allport, G. (1991). Structura şi dezvoltarea personalităţii. Bucureşti: 
Editura Didactică şi Pedagogică. Capitolul 20, 493- 519. 

C3. Comunicarea interpersonală   Prelegere, 
demonstrație, 
studii de caz, 
exercițiu 

De citit:  
Stanton, N. (1995). Comunicarea. Bucureşti: Editura Societatea Ştiinţă şi 
Tehnică SA. 
 

C4. Managementul emoţiilor Prelegere, 
demonstrație, 
studii de caz, 
exercițiu 

De citit: 
Cosnier, J. (2002). Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor. 
Iaşi, Ed. Polirom. Capitolul 3, 93-104. 

C5. Noţiuni de mindfulness  Prelegere, 
demonstrație, 
studii de caz, 
exercițiu 

De citit: 
Kabat Zinn, J., (2016). Mindfulness pentru începători, Editura Trei, 
Bucureşti. 

C6. – C.7 Lucru în grup şi dimanica de grup Prelegere, 
conversație, 
demonstraţie 

De citit: 
De Visscher, P., Neculau, A. (coord.) (2001). Dinamicagrupurilor. Texte de 
bază. Iaşi: EdituraPolirom. 

Bibliografie selectivă (principală) 
Paloş. R., Erdei, I., Sârbu, R. (2009). Abilităţi psihologiece, ghid pentru profesor şi student, Editura UVT, Timişoara.  

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

S1. Seminar introductiv de prezentare a 
conţinutului laboratorului:  Aşteptări şi temeri. 

Aplicaţii, studiu 
de caz 

Identificarea nevoilor şi intereselor participanţilor raportat la conţinutul 
laboratorului. Stabilirea regulilor de lucru în grup. 

S2. Cunoaşterea de sine şi intercunoaşterea Aplicaţii DezbatereasupramituluiluiNarcis 
Propriacunoaştereşimodulîn care suntperceput de celălalt. 

S3. Percepţiaceluilalt Exercițiu, 
aplicaţii 

Accesibilitatea celuilalt, primele impresii. 
Aptitudinea de a judeca, calităţile unui bun “judecător”. 
Procese implicate în percepţia persoanei. 
Surse obişnuite de eroare. Rolul stereotipurilor. 

S4. Comunicarea – o poartă către celălalt Exercițiu, 
aplicaţii 

Empatia. Încrederea în celălalt. 
Comunicare verbală – comunicare non-verbală.  
Rolul şi importanţa comunicării non-verbale în relaţia cu celălalt. 



S5. Prezentareaproprieipersonalităţi 
 

Exercițiu, 
aplicaţii 

Aspecte vizând evidenţierea calităţilor personale în relaţia cu ceilalţi. 
Alegerea şi prezentarea unor teme care să identifice emoţiile şi 
săvalorifice abilităţile fiecărui participant. 

S6. Cooperare, colaborare şi compromis  
– de ce şi când? 

Exercițiu, 
aplicaţii 

Rolul şi importanţa grupului. 
Repartiţia “fondului afectiv” la nivelul grupului. 
Dinamica de grup. 

S7. Celebrareaînvăţării Exercițiu, 
aplicaţii 

Realizări versus aşteptări. 
Propuneri pentru îmbunătăţiri. 

Bibliografie selectivă (principală) 
Paloş. R. Erdei, I., Sârbu, R. (2009). Abilităţi psihologiece, ghid pentru profesor şi student, Editura UVT, Timişoara.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Abilităţile de intercunoaşterea, capacitatea de identificare şi de control al emoţiilor precum şi cunoaşterea unor tehnici de dinamică de 

grupsunt cruciale atât pentru exercitarea profesiei de psiholog cât şi pentru dobândirea unui loc de muncă, indiferent de domeniul ales 

pentru a activa. Astfel de abilităţi îşi arată utilitatea deoarece însoţesc cunoştinţele teoretice profesionale, punându-le în valoare sau chiar 

mascând unele carenţe de la acest nivel. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 

finală 

10.1 Curs Completarea grilei cu 

aspecte teoretice  

Maxim 30 de puncte sunt obţinute în urma activităţii de 

curs, care evidenţiază gradul în care studentul şi-a însuşit 

aspectele teoretice cu care s-a operat pe parcursul 

semestrului; 

30%  

10.2 Seminar / 

laborator 

Participarea activă la 

sarcinile efectuate în 

clasă și în afara ei 

(realizarea unui profil 

propriu, cu accent atât 

pe aspectele explorate 

şi îmbunătăţite dar şi pe 

care mai au nevoie de 

lucru.  

Cele maxim 70 de puncte sunt obţinute în urma elaborării 

unui scurt eseu de auto-analiză, cu accent pe întreaga paletă 

de aspecte studiate/explorate. Acest profil trebuie să conţină 

atât informaţii teoretice (definiţii) despre abilităţile 

personale descoperite şi îmbunătăţite, cât şi despre 

eventualele aspecte care necesită a fi îmbogăţite în viitor, 

asa cum au fost observate în urma activităţilor desfăşurate 

în cadrul seminarului. 

Sunt necesare minim 4 prezenţe din cele 7 posibile.  

70% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Nota finală se calculează prin însumarea punctelor obținute și transformarea acestora în note, după cum urmează:  
30 de puncte maxim la activitate seminar; 
70 de puncte maxim la eseul de autoanaliză. 
Sesiunile de mărire de notă, precum și cele de restanță, se bazează pe langă elaborarea eseulul de auto-analizăşi pe realizarea unui eseu 
reflexiv, având ca temă una din abilităţile psihologice studiate. Ideile personale trebuie susţinute cu argumente ştiinţifice, din minim 2 
articole peer-review, din bazele de date recomandate pe parcursul semestrului. 

 

 

Data completării 

 

 Semnătura titularului disciplinei 

Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

 

Data avizării în departament, 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


