
  

 

FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ 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 Istoria psihologiei 

2.2. Titularul activităților de curs Conf.univ.dr. Laurențiu Paul Maricuțoiu 

2.3. Titularul activităților de seminar  - 

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei Ob 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

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

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

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 0 

Examinări 6 

Tutorat  0 

Examinări 0 

Alte activități ... 0 

3.7. Total ore studiu individual  47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum • Nu este cazul 

4.2. de competențe  • Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului • Nu este cazul 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  • Nu este cazul 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 
Prin conținutul său, disciplina Istoria Psihologiei își propune familiarizarea studenților cu 
principalele paradigme de cercetare, precum și cu principalele concepte lansate de acestea 
de-a lungul timpului. 



  

 

Competențe transversale  Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în 
exercitarea profesiei. 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general este insusirea cunostintelor privind evolutia 

Psihologiei ca stiinta. 

7.2. Obiectivele specifice  ✓ Sa poata diferentia intre o diversele paradigme stiintifice din 
domeniul Psihologiei; 

✓ Sa poata explica specificul fiecarei paradigme din domeniul 
Psihologiei; 

✓ Sa poata explica evolutia serviciilor psihologice de-a lungul 
timpului; 

 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

Săptămâna 1 – Curs introductiv.  
Prelegere Topici discutate: prezentarea obiectivelor cursului; 

prezentarea temelor abordate; prezentarea modalităților 
de evaluare. 

Săptămâna 2 – Istoria științei și Istoria 
Psihologiei. 

Prelegere Topici discutate: conceptul de paradigmă științifică; 
modalități de analiză a Istoriei psihologiei. 

Săptămâna 3 – Preambulul științei 
psihologice 

Prelegere Topici discutate: pozitivismul; evoluționismul; psihologia 
maselor și etnografia; psihofizica; experimentalismul. 

Săptămâna 4 – Apariția științei psihologice Prelegere Topici discutate: Școala de la Leipzig; Școala de la  
Würzburg. 

Săptămâna 5 - Dezvoltarea psihologiei în 
SUA 

Prelegere Topici discutate: Structuralismul și funcționalismul.  

Săptămâna 6 - Evaluare 1 - - 

Săptămâna 7 – Gestaltismul  Prelegere Topici abordate: principiile paradigmei gestaltiste; 
exponenți ai paradigmei gestaltiste (Wertheimer, Köhler; 
Koffka).  

Săptămâna 8 - Psihologia învățării și 
psihologia comportamentului 

Prelegere Topici abordate: principiile paradigmei behavioriste; 
exponenți ai behaviorismului; 

Săptămâna 9 – Psihanaliza. Prelegere Topici abordate: biografia lui Sigmund Freud; descrierea 
celor 2 topici ale psihanalizei freudiene; 

Săptămâna 10  – Neo-psihanaliza Prelegere Topici abordate: descrierea principalelor contribuții ale 
neo-psihanalizei; prezentarea contribuțiilor aduse de 
Alfred Adler și Carl Gustav Jung.  

Săptămâna 11 - Evaluare 2 - - 

Săptămâna 12 – Psihologia cognitivă  Prelegere Topici abordate: principiile abordării cognitive; metafora 
computerului; 

Săptămâna 13– Psihologia existențialistă și 
umanistă 

Prelegere Topici abordate: principiile perspectivei existențialiste; 
exponenți ai perspective existențialiste; 

Săptămâna 14 – Dezvoltarea serviciilor 
psihologice  

Prelegere Topici abordate: evoluția serviciilor în domeniul clinic, 
evoluția serviciilor în domeniul educațional, evoluția 
serviciilor în domeniul organizațional; 

Bibliografie selectivă (principală) 
Luck, H. E. (2000). Istoria psihologiei. Curente, școli, tendințe, perspective. Timișoara: Editura Universității de Vest. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Nu este cazul 

 



  

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 1 Evaluare continuă tip grilă din 

cursurile 1-5 

20% 

 2 Evaluare continuă tip grilă din 

cursurile 7-10 

20% 

 3 Evaluare scrisă tip sinteză din 

cursurile 1-14, în sesiune 

60% 

10.6. Standard minim de performanță 

Nota finală este reprezentantă de nota obținută la examen.  
 

 

 

Data completării 

01.10.2017 

Semnătura titularului de curs 

Conf. univ. dr. Laurentiu 

Maricutoiu 

 

Data avizării în departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 


