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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

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 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihologie educaţională 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Ramona PALOȘ 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Iuliana COSTEA 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obl 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: 140 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 64 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  - 

Examinări  4 

Alte activităţi: participare la cercuri studențești tematice 4 

3.7 Total ore studiu individual 112 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 5 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Familiarizarea cu conceptele fundamentale din psihologie studiate în disciplina Fundamentele 

Psihologiei I; 

4.2 de competenţe  Capacitatea de transfer și utilizare a conceptelor fundamentale în situațiile educaționale 

abordate; 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Nu este cazul; 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  - 
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5. Competenţele specifice acumulate 
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei 

 Asimilarea conceptelor fundamentale în domeniul psihologiei (din disciplina Fundamentele Psihologiei I – semestrul I) 
pentru a putea înțelege noile conținuturi abordate;  

 Transferul conceptelor deja învățate în noile situații de învățare specifice acestei discipline;  
Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie  

 Utilizarea raţionamentelor pentru evaluarea validităţii argumentelor; 

 Analiza și evaluarea situațiilor specifice mediului educațional și a soluțiilor posibile; 
Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei  

 Construirea unei relaţii de comunicare adaptată la caracteristicile psihologice şi la nevoile beneficiarului;  

C
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 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei; 

Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului 
social. 

 

 
 

 

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

6.1 Obiectivul general al disciplinei Iniţierea studenţilor în problematica actuală a Psihologiei Educaţionale asigurând 
bazele psihologice privind pregătirea teoretică şi practică a viitorilor profesori şi 
psihologi educaţionali. 

6.2 Obiectivele specifice  Să cunoască aspectele şi legităţile psihologice ale acţiunii educaţionale, pentru 
utilizarea lor adecvată în situaţii concrete; 

 Să cunoască acele caracteristici cognitive, morale, socio-emoționale ale elevilor și 
implicațiilor educaționale; 

 Să diferențieze între elevul ”copil” și elevul ”adult” la nivelul procesului de învățare, 
pentru a înțelege specificul lucrului cu copilul și cu adultul; 

 Să cunoască variabilele implicate în motivarea elevilor și să exerseze modul în care pot 
fi ele utilizate în practica educațională; 

 Să cunoască acele caracteristici ale proceselor de predare-învățare-evaluare și relația 
existentă între acestea; 

 Să se familiarizeze cu rolul altor actori implicați în procesul educațional: familia și 
psihologul școlar; 

 

7. Conţinuturi  

7.1 Seminar Metode de 
predare 

Observaţii 

S1: Educaţie şi Psihologia educaţiei 
Introducere şi noi perspective în psihologia 
educaţiei 
 

Cu ce se ocupă psihologia educaţiei? 
 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 19-31. 
Bibliografie complementară: 
Snowman, J., & McCown, R. & Biehler, R. (2012). Psychology 
Applied to Teaching (13th ed.), Houghton Mifflin Company. 

S2:  Diversitate în educaţie 
 

Cum se aplică diversitatea în educaţie, 
cu precădere în sistemul de învăţământ 
românesc?  

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.139-141. 
Bibliografie complementară: 
Sorensen N et. al. (2009). Taking a “Hands On” Approach to 
Diversity in Higher Education: A Critical-Dialogic Model for 
Effective Intergroup Interaction Analyses of Social Issues and 
Public Policy, Vol. 9, No. 1, pp. 3-35 
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S3: Metode de cunoaștere a nivelului de 
dezvoltare cognitivă și stimularea dezvoltării 
cognitive.  
 

In ce măsură nivelul de dezvoltare 
cognitivă influenţează învăţarea? 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit: 
Birch,A. (1997). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Editura Tehnică, 
pp.95-109; pp.110-112. 
Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor educaționale. 
Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 61-68; pp.142-144.  
Bibliografie complementară: 
Felder,R.M., & Brent,R. (2004). The Intellectual Development of 
Science and Engineering Students. Journal of Engineering 
Education, 93(4), 269-277. 

S4: Invatarea prin colaborare şi cooperare – 
Tehnici de PBL 
 

Cât de folositoare este cooperarea în 
procesul de învăţare?  

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.87 
Bibliografie complementară: 
Cooper, J. & Mueck, R. (1990). Student  involvement in learning: 
Cooperative learning and college instruction. Journal on 
Excellence in College Teaching, 1, 68–76. 
Kagan, S. (1989). Cooperative learning resources for teachers. 
San Capistrano, CA: Resources for Teachers, Inc.  

S5: Metode de cunoaștere a nivelului de 
dezvoltare psiho-socială și stimularea dezvoltării 
psihosociale (teoria dezvoltarii identitatii) 
 

Cum se  formează indentitatea?  
 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 94-106. 
Bibliografie complementară: 
Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Abelson (Ed.), 
Handbook of adolescent psychology (pp. 159–187). New York: 
John Wiley. 
Sokol, J. (2009), Identity Development Throughout the Lifetime: 
An Examination of Eriksonian Theory, Graduate Journal of  
Counseling Psychology, Vol. 1, Issue 2, 1-11. 

S6: Testare 1 
Metode de cunoaștere a nivelului de dezvoltare 
morală și stimularea dezvoltării morale 
Teoriile dezvoltarii – abordare comparativă 
 

Ce elemente comune găsiţi în teoriile 
dezvoltării învăţate la curs?  
 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.127-138. 
Bibliografie complementară: 
Lapsley,D.K. (2008). Moral stage theory. În M.Killen & J.Smetana 
(eds.), Handbook of Moral Development (pp. 37-67). NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers. 

S7: Invăţarea experienţiala 
Personalitatea elevului (temperament, caracter și 
aptitudini) 
  

In ce măsură se poate aplica învăţarea 
experienţială în şcoală?  
 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.195. 
Bibliografie complementară: 
Abe, J.A. (2011). Positive emotions, emotional intelligence, and 
successful experiential learning, Personality and Individual 
Differences 51 (2011) 817–822 
Clark. R., Threeton, M. (2010). The Potential of Experiential 
Learning Models and Practices In Career and Technical Education 
& Career and Technical Teacher Education , Journal of Career and 
Technical Education, Vol. 25, No. 2, Winter, pp. 46-62 
Smith, M. K. (2001). David A. Kolb on experiential learning. 
Encyclopedia of informal education, 1-15. Retrieved from 
http://www.infed.org/b-explrn.htm.   

S8: Elevul şi activitatea de învăţare 
  Modele si stiluri de învăţare 
 

Ce metodă şi ce stil de învăţare vi se par 
cele mai potrivite în sesiune?  

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.172-175, 196-197. 
Bibliografie complementară: 
Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers College 
Record, 64, 723-733. 
Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2009). The Systematic Design 
of Instruction (p. 2-9). Allyn & Bacon/Merrill Education. 
Sternberg, R. J. (2002). Raising the Achievement of All Students: 
Teaching for Successful Intelligence. Educational Psychology 
Review, 14(4), 383-393. 
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S9:  Diferite perspective în învăţare: abordarea 
comportamentală, umanistă şi cognitivistă 
 
 

Care este plusul adus de fiecare 
abordare în educaţie?  
 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit: 
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 174-194. 
Bibliografie complementară: 
Ashworth F. et. al. (2004). Learning Teories and Higher 
Education, Level3, Issue 2, Retrieved from http 
://arrow.dit.ie/cgi/ on February, 2014 
 Andrews, R. (2011). Does e-learning require a new theory of 
learning? Some initial thoughts, Journal for Educational Research 
Online, Volume 3, No. 1, 104–121 

S10: Motivaţia – condiţie fundamentală a 
învăţării eficiente 
Rolul atribuirii în procesul de învăţare 
Teoria obiectivelor de realizare sau despre succes 
şi reuşită 
 

Care este diferenţa dintre succes şi 
reuşită?  
 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit: 
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.219-243 
Pintrich, P. R., Conley, A. M., & Kempler, T. M. (2003). Current 
issues in achievement goal theory and research. International 
Journal of Educational Research, 39, 319–337. 
Bibliografie complementară: 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985).  Intrinsic motivation and self-
determination in human behavior. New York: Plenum Press. 
Graham, S., & Golan, S. (1991). Motivational influences on 
cognition: Task involvement, ego involvement, and depth of 
information processing. Journal of Educational Psychology, 83, 
187-194 

S11: Teoriile inteligenţelor: inteligenţa multiplă şi 
inteligenţa emoţională 
 

La ce foloseşte un grad ridicat de 
inteligenţă emoţională? 
 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.107-111, 120-126. 
Bibliografie complementară: 
Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences 
for the 21st century. New York, NY: Basic Books.  
Esmond-Kiger, C., Tucker, M.L. and  Yost, C.A. (2006). Emotional 
Intellig ence: From the Classroom to the  
Workplace.Management Accounting Quarterly 7(2): 35-41. 
Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New 
York, Bantam Books 

S12: Comportamente deviate în şcoală 
 

Cum abordăm eficient elevii care au 
comportamente deviante în şcoală? 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.255-263. 
Bibliografie complementară: 
Blankemeyer, M., Flannery, D., & Vazsonyi, A. (2002). The role of 
aggression and social competence in children’s perceptions of 
the child–teacher relationship. Psychology in the Schools, 39, 
293–304. 
Juvonen, J., Graham, S., & Schuster, M. (2003). Bullying among 
young adolescents: The strong, the weak, and the troubled. 
Pediatrics, 112, 1231–1238. 
Ritakallio, M., Haltiala-Heino, R., Kivivouri, J., & Rimpela¨ , M. 
(2005). Delinquent behaviour and depression in middle 
adolescence: A Finnish community sample. Journal of 
Adolescence, 28, 155–159. 

S13: Testare 2 
Transferul de învatare şi alte aspecte ale 
managementului clasei de elevi 
Relaţia părinte-profesor-psiholog 
 

Care este aportul fiecăruia dintre cei 3 
protagonişti în dezvoltarea elevului?  
 

Prelegere, 
prezentare, 
studii de caz, 
exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit:  
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 298-308. 
Bibliografie complementară: 
Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2000). 
Learning and transfer (Chapter 3). In  How people  learn: 
Brain, mind, experience, and school. Washington, DC: National 
Academy Press. 

S14:  Seminar de evaluare şi feed-back exerciții, 
activitati de 
grup 

De citit: 
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 
București: Editura Didactică și Pedagogică 
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Bibliografie selectivă (principală) 
Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. București: Editura Didactică și Pedagogică. 
Seifert, K., Sutton, R. (2009). Educational Psychology. Zurich, New York: Global Text Project, Jacobs Foundation. Sursa: 
http://alingavreliuc.wordpress.com/carti 

 
8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Un număr foarte ridicat dintre absolvenții de Psihologie vor lucra în mediul educațional. Informațiile de actualitate oferite prin 
intermediul cursului, modul de desfășurare a seminariilor și sistemul de evaluare utilizate permit nu doar accesul la informații și situații 
specifice mediului educațional concret în care-și vor desfășura activitatea, ci și dezvoltarea unei capacități de transfer mult mai rapide a 
cunoștințelor și abilităților la locul de muncă.   

 

9. Evaluare 

Tip activitate 9.1 Criterii de 
evaluare 

9.2 Metode de evaluare 9.3 Pondere din 
nota finală 

9.Seminar Evaluare orala de tip 
prezentare 

Evaluarea la această disciplină, în ceea ce priveşte 
conţinutul seminarului, se realizează pe baza 
răspunsului argumentat ştiinţific la o întrebare 
primită anterior. În cadrul seminarului se va realiza o 
prezentare pe baza întrebării aferente subiectului 
abordat, care va dura 20-25 min, susţinută de studii 
consacrate şi date ştiinţifice.  
Se pot acumula puncte bonus prin implicarea activă în 
activitatea suplimentară de seminar. Săptămânal se 
vor primi o serie de sarcini „provocare” la care 
studenţii pot răspunde în timpul seminarului. 
Nota obţinută la seminar reprezintă 30% din nota 
finală a disciplinei, restul de 70% fiind reprezentat de 
nota obţinută la evaluarea cunoştinţelor de la curs. 

30% din nota finală 

9.5. Standard minim de performanţă 
Pentru a fi considerată promovată activitatea de seminar este necesar, ca pe langa consultarea bibliografiei minimale, referirea cel putin 
inca 3 studii in acord cu topica seminarului.  
Cei care doresc mărire de notă vor participa la un colocviu în care vor prezenta un referat insoţit de un studiu de caz din domeniul 
educaţional, în care să se regăsească aspectele teoretice şi practice abordate pe parcursul semestrului, dar şi informaţii suplimentare din 
bibliografia recomandată şi complementară. Informaţii privind realizarea unui studiu de caz educaţional pot fi găsite în: Manual de 
tehnici şi abilităţi academice (ediţia a doua), coord. Bogathy, Z. şi Sulea, C. – Capitolul 10 – Studiul de caz educaţional (Amelia Marian), 
Editura Universităţii de Vest, Timişoara. 
Extra-punctaj: studenții pot obţine 1p în plus a notă prin implicarea în activitatea de cercetare derulată pe parcursul semestrului. Acest 
punct suplimentar se adaugă la nota finală de la grilă, doar în condițiile în care studentul a obținut la fiecare din cele două grile cel puțin 
nota 5 (cinci). Detaliile suplimentare privind cercetarea vor fi oferite la primul curs. 

 

Data completării 

 

 Semnătura titularului de seminar 

     Lect. univ. dr. Iuliana Costea 

            Data avizării în departament,                         Semnătura Directorului de Departament, 

 

 

http://alingavreliuc.wordpress.com/carti

