
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihologie aplicată în transporturi 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Paul Sârbescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. Paul Sârbescu 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Opţ. 

 

2. 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/laborator 1 

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 23 

Colectarea şi sintetizarea informaţiilor necesare realizării prezentării de seminar 20 

Realizarea prezentării de seminar 20 

Alte activităţi…………………………………… -- 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 5 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • nu este cazul 

4.2 de competenţe • nu este cazul 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • nu este cazul; totuşi, pentru participarea la cel puţin cinci din cele 

șapte seminarii se acordă un bonus în evaluarea finală 
 

5. Competenţele specifice acumulate 
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei  

• Explicarea şi interpretarea fenomenelor psihologice, utilizând adecvat concepte şi teorii de bază din domeniu 
Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare în psihologie 

• Explicarea metodologiei de cercetare psihologică şi interpretarea unor modele de cercetare psihologică 
Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie  

• Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de bază din domeniu, precum şi observaţii şi informaţii 
obţinute în mod propriu 

Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei 

• Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, metodelor şi instrumentelor specifice evaluării psihologice 
de grup 
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 • Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale  la dinamica contextului 
social 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei este familiarizarea studenţilor cu principalele noţiuni şi 
teorii din psihologia aplicată în domeniul transporturilor. De asemenea, studenţii vor 
cunoaşte atât principalele variabile individuale asociate cu comportamentul în trafic, cât 
şi principalele comportamente problematice care pot conduce la producerea accidentelor 
în trafic. 

7.2 Obiectivele specifice ✓ Să distingă între componentele cognitiv-motorii ale activităţii de conducere a 
autovehiculului  

✓ Să diferenţieze între principalele taxonomii ale comportamentul în trafic  

✓ Să enumere cei mai relevanţi factori de personalitate asociaţi cu comportamentul în 
trafic 

✓ Să prezinte modul în care comportamentul în trafic variază în funcţie de variabilele 
demografice 

✓ Să distingă între principalele comportamente problematice care pot conduce la 
producerea accidentelor în trafic 

✓ Să realizeze o prezentare despre una dintre temele propuse 

 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Curs introductiv (2 ore) Prelegere Sunt prezentate obiectivele, conţinuturile cursului şi modalitatea de 
evaluare pentru curs. 

2. Accidentele rutiere (2 ore) Prelegere, 
conversaţie,  

Principalele cauze ale accidentelor rutiere, gravitatea fenomenului 
De citit: Sârbescu, P. (2014). Suport de curs. 

3. Componenta cognitiv-motrică a 

activităţii de conducere a autovehiculului 

(2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie,  

 Atenţia şi reglarea activităţii, percepţia, memoria, timpul de reacţie 
De citit: Havârneanu, G (2013). Psihologia transporturilor. O perspectivă 
psihosocială. Iaşi: Editura Polirom. (cap. 3, pg. 68-94). 

4. Riscul şi comportamentul riscant la 

volan (2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie,  

Comportamentul decizional – caracterizare şi definiţii, abordarea 
experimentală a deciziei 
De citit: Hohn, M. (2002).Psihologia şi circulaţia rutieră. Timişoara: 
Editura Mirton (cap. 1, pg. 11-31).  

5. Componenta situaţională a activităţii de 

conducere a autovehiculului (2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie,  

Emoţiile în trafic, spaţiul cultural şi problemele specifice, agresivitatea în 
trafic 
De citit: Havârneanu, G (2013). Psihologia transporturilor. O perspectivă 
psihosocială. Iaşi: Editura Polirom. (cap. 7, pg. 193-218). 

6. Comportamentul aberant la volan 

(neatenţii, erori, infracţiuni) (2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie,  

Tipologia comportamentului aberant la volan bazat (în principal) pe 
diferenţierea între erori şi infracţiuni 
De citit: Hohn, M. (2002).Psihologia şi circulaţia rutieră. Timişoara: 
Editura Mirton (cap. 3, pg. 79-99). 
Sârbescu, P. (2014). Suport de curs. 

7. Şofatul periculos (şofatul riscant, 

şofatul agresiv, şofatul emoţional-negativ) 

(2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie,  

Tipologia şofatului periculos bazată (în principal) pe diferenţierea între 
şofatul riscant şi şofatul agresiv  
De citit: Dula, C.S., Geller, E.S. (2004). Risky, aggressive, or emotional 
driving: addressing the need for consistent communication in research. 
Journal of Safety Research, 34, 559–566. 
Sârbescu, P. (2014). Suport de curs. 

8. Manifestările agresivităţii în trafic 

(manifestări verbale, fizice şi care implică 

utilizarea autovehiculului) (2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie,  

Tipologia manifestărilor agresive în trafic bazată pe diferenţierea între 
manifestări verbale, fizice şi care implică utilizarea autovehiculului 
De citit: Sârbescu, P. (2014). Suport de curs. 

9. Rolul personalităţii în activitatea de 

conducere a autovehiculului (2 ore). 

Prelegere, 
conversaţie,  

Legăturile dintre personalitate (modelul Big Five, trăsătura căutare de 
senzaţii, locul controlului) şi comportamentul în trafic 
De citit: Havârneanu, G (2013). Psihologia transporturilor. O perspectivă 
psihosocială. Iaşi: Editura Polirom. (cap. 2, pg. 39-50).  

10. Diferenţe interindividuale (2 ore) Prelegere, Diferenţe individuale în funcţie de vârstă, gen şi experienţă 



conversaţie,  De citit: Havârneanu, G (2013). Psihologia transporturilor. O perspectivă 
psihosocială. Iaşi: Editura Polirom. (cap. 2, pg. 51-68). 
Sârbescu, P. (2014). Suport de curs. 

11. Factori asociaţi utilizării centurii de 

siguranţă în trafic (2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie,  

Principalii factori asociaţi cu utilizarea/neutilizarea centurii de siguranţă la 
volan 
De citit: Sârbescu, P. (2014). Suport de curs. 

12. Consumul de alcool la volan (2 ore) Prelegere, 
conversaţie,  

Consumul de alcool la volan: cauze, incidenţă şi consecinţe 
De citit: Sârbescu, P. (2014). Suport de curs. 

13. Excesul de viteză în trafic (2 ore) Prelegere, 
conversaţie,  

Principalii factori asociaţi cu excesul de viteză în trafic, consecinţele 
fenomenului 
De citit: Sârbescu, P. (2014). Suport de curs. 

14. Aspecte legate de comportamentul 

şoferilor în intersecţii (2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie,  

Nerespectarea culorii roşie a semaforului sau a semnelor de circulaţie în 
intersecţii: cauze şi consecinţe 
De citit: Sârbescu, P. (2014). Suport de curs. 

Bibliografie selectivă (principală) 
Havârneanu, G (2013). Psihologia transporturilor. O perspectivă psihosocială. Iaşi: Editura Polirom . 
Hohn, M. (2002).Psihologia şi circulaţia rutieră. Timişoara: Editura Mirton. 
Sârbescu, P. (2017). Suport de curs. 
B. A. Porter (ed.), (2011). Handbook of traffic psychology. San Diego, California: Academic Press 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Seminar introductiv Prelegere Este prezentată modalitatea de evaluare pentru seminar şi toate 
aspectele legate de evaluarea prezentărilor.  

2. Prezentări despre accidentele rutiere şi 

despre comportamentul riscant la volan 

Exerciţiu, 
conversaţie 

Asociat cursurilor 2, 3 şi 4 

3. Prezentări despre componenta situaţională a 

activităţii de conducere a autovehiculului şi 

despre comportamentul aberant la volan 

Exerciţiu, 
conversaţie 

Asociat cursurilor 5 şi 6 

4. Prezentări despre şofatul periculos şi despre 

manifestările agresivităţii în trafic 

Exerciţiu, 
conversaţie 

Asociat cursurilor 7 şi 8 

5. Prezentări despre rolul personalităţii în 

activitatea de conducere a autovehiculului 

şi diferenţele interindividuale dintre şoferi 

Exerciţiu, 
conversaţie 

Asociat cursurilor 9 şi 10 

6. Prezentări despre utilizarea centurii de 

siguranţă şi consumul de alcool în trafic 

Exerciţiu, 
conversaţie 

Asociat cursurilor 11 şi 12 

7. Prezentări despre excesul de viteză şi 

comportamentul şoferilor în intersecţii 

Exerciţiu, 
conversaţie 

Asociat cursurilor 13 şi 14 

Bibliografie selectivă (principală) 
Havârneanu, G (2013). Psihologia transporturilor. O perspectivă psihosocială. Iaşi: Editura Polirom . 
Hohn, M. (2002).Psihologia şi circulaţia rutieră. Timişoara: Editura Mirton. 
Sârbescu, P. (2017). Suport de curs. 
B. A. Porter (ed.), (2011). Handbook of traffic psychology. San Diego, California: Academic Press 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă aşteptărilor Colegiului Psihologilor din România, Comisia de Psihologia muncii, 

transporturilor şi serviciilor (patru cursuri vizează în mod direct comportamente problematice care pot conduce la producerea accidentelor 

în trafic, în timp ce al doilea curs prezintă o radiografie a principalelor probleme ale sistemului de trafic din România). 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Cunoştinţe şi abilităţi. 

Capacitatea de a răspunde la 

întrebări grilă  

(Examen) 

Sarcina (individuală) conţine mai multe întrebări de 
tip grilă, cu referire la teme abordate de-a lungul 
semestrului. Aceste întrebări pot aduce maxim 7 
puncte. Pentru restul de 2 puncte rămase, studenții 
vor avea un subiect de sinteză. 
Completarea sarcinii se realizează într-un interval de 
50 de minute, într-u amfiteatru din Universitate. La 
această sarcină se acordă un punctaj între 1 punct 
(din oficiu) şi 10 puncte. Nota obţinută la această 
sarcină reprezintă 70% din nota finală de la această 
disciplină. Nota nu se reportează, ea fiind susţinută în 
fiecare sesiune de restanţă / mărire de notă. 

70% (între 1 şi 

maximum 10 puncte) 

10.5 Seminar / 

laborator 

Abilităţi 

Capacitatea de a realiza o 

prezentare despre una din 

Sarcina (individuală) constă în realizarea unei 
prezentării unui articol de specialitate (pe una din 
temele propuse). Prezentarea trebuie să conțină 

30% (între 1 şi 

maximum 10 puncte) 

 



temele propuse 

(Lucrarea de seminar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus 

informații despre importanța studiului respectiv, 
obiectivul, metodologia utilizată, rezultatele obținute 
și interpretările oferite de autori pentru acele 
rezultate. 
Prezentarea va fi susţinută în cadrul orelor de 
seminar. Durata unei prezentări trebuie să fie 
cuprinsă între 10 şi 15 minute.  Prezentările vor avea 
loc în cadrul fiecărui seminar, după o programare 
realizată în prealabil. La această sarcină se acordă un 
punctaj între 1 punct (din oficiu) şi 10 puncte. Nota 
obţinută la această sarcină reprezintă 30% din nota 
finală de la această disciplină. Nota se reportează, ea 
nefiind susţinută în fiecare sesiune de restanţă / 
mărire de notă. 
 
Participarea la cel puţin cinci din cele șapte seminarii 
programate. Bonusul se reportează în eventuale 
sesiuni / evaluări ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus 10%  

(un punct la evaluarea de 

seminar) 

10.6 Standard minim de performanţă 
Nota finală se calculează făcând media ponderată a notelor de la cele două sarcini (cea de curs şi cea de seminar). Pentru ca un 
student să poată promova această disciplină trebuie să obţină minim 5 puncte la sarcina de curs.  

 

Data completării 

21.02.2018 

Semnătura titularului de curs 

Lect. Univ. Dr. Paul Sârbescu 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. Univ. Dr. Paul Sârbescu  

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


