
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 Practică de specialitate 

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

Lect. Univ. Dr. Roxana Toma 

Drd. Daria Lupșa 

Drd. Iulia Crișan 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obl. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 5 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 70 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 70 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și în organizații 25 

Colectarea şi prelucrarea datelor pentru lucrarea aplicativă 35 

Realizarea lucrării aplicative și a raportului de practică 50 

Alte activităţi…………………………………… -- 

3.7 Total ore studiu individual 130 

3.8 Total ore pe semestru 70 

3.9 Numărul de credite 8 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • nu este cazul 

4.2 de competenţe • Testare Psihologică: Evaluarea Aptitudinilor și a Personalității 

 

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 

 

5. Competenţele specifice acumulate 
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Competenţe în evaluare şi diagnoză  
•   Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare psihologică ţinând cont de specificul situaţional şi de obiectivele stabilite 
Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare în psihologie 

• Explicarea metodologiei de cercetare psihologică şi interpretarea unor modele de cercetare psihologică 
Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei 

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

• Responsabilitate profesională, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor (dezvoltare personală) 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei este familiarizarea studenţilor cu principalele medii de 
lucru în care pot activa ca și psihologi. De asemenea, studenţii vor avea ocazia să realizeze 
profiluri individuale a unor persoane testate în contextul desfășurări stagiului de practică. 

7.2 Obiectivele specifice ✓ Să distingă între două metode diferite de evaluare, cu privire la validitatea lor şi la 
implicaţiile acestora pentru practica psihologică. 

✓ Să redacteze un profil individual bazat pe rezultatele la metodele de evaluare utilizate. 

✓ Să își exerseze abilitățile de lucru cu participanții (persoanele selectate pentru testare). 

✓ Să redacteze un raport de practică cu informații detaliate despre activitățile 
desfășurate. 

✓ Să descrie modul în care activtățile de practică se pliază pe cunoștințele de specialitate 
acumulate. 

 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

- 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

S1. Modul introductiv de prezentare a 

conţinutului practicii de specilitate 

 

Exercițiu, 
prelegere 

- Identificarea nevoilor şi intereselor participanţilor raportat la conţinutul 
practicii de specialitate. 
- Stabilirea regulilor de lucru individual. 

S2 – S4. Aspecte esențiale ale testării 

psihologice 

Prelegere, 
conversaţie 

- Prezentarea principalelor probe psihologice utilizate până în anul III 
- Prezentarea principalelor caracteristici psihometrice ale probelor 
psihologice 
De consultat (citit): Manualele şi/sau rapoartele electronice asociate 
probelor prezentate 
Hohn, M. (2009). Metodologia cercetării în psihologie. Volumul II: 
Aplicaţii. Timişoara: Editura Universităţii de Vest (cap 5). 

S5 – S6. Module de verificare a instituțiilor 

alese pentru stagiul de practică 

Conversație - Stabilirea instituțiilor în care studenții vor desfășura stagiul de practică 

S7 – S13. Module consultative Prelegere, 
conversaţie 

- Participarea la consultațiile oferite de coordonator; 
- Discutarea modului in care decurge stagiul de practică; 
 

S14. Raportul de practică Prelegere, 
conversaţie 

- Discutarea structurii și a conținutului raportului de practică 
De citit: Z. Bogathy si C. Sulea (coord.). Manual de tehnici si abilitati 
academice – Editia a doua revazuta si adaugita. Editura Universitatii de 
Vest, Timisoara 

S7 – S13. Module consultative Prelegere, 
conversaţie 

- Participarea la consultațiile oferite de coordonator; 
- Discutarea modului in care decurge stagiul de practică și raportul 
aferent; 
- Discutarea eventualelor dificultăți apărute în procesul realizării sacinilor. 

S14 – S20. Discutarea metodologiei alese 

pentru realizarea lucrării aplicative 

Prelegere, 
conversaţie 

- Discutarea metodologiei pe care studenții doresc să o folosească în 
lucrarea aplicativă 
De citit: Z. Bogathy si C. Sulea (coord.). Manual de tehnici si abilitati 
academice – Editia a doua revazuta si adaugita. Editura Universitatii de 
Vest, Timisoara 

S21 – S35. Module consultative Prelegere, 
conversaţie 

- Participarea la consultațiile oferite de coordonator; 
- Discutarea modului in care decurge realizarea lucrării aplicative; 
- Discutarea eventualelor dificultăți apărute în procesul realizării sacinilor. 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Practica de specialitate este o materie aplicativă, prin care studentul este pregătit pentru viaţa sa profesioanală viitoare. Prin realizarea 



sarcinilor aferente acestei discipline 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 accesului studenţilor în a intra în contact cu psihologi 

care activează în diverse domenii şi de a realiza ivestigaţii de teren. Astfel, abilitătile dezvoltate prin realizarea cerinţelor îi vor ajuta la 

integrarea pe piaţa muncii putând fi valorificate ulterior de către angajatori. 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs -   

10.5 Seminar / 

laborator 

Cunoştinţe şi abilităţi. 

Capacitatea de a realiza o 

evaluare în aria de practică 

aferentă  

(Lucrarea aplicativă) 

Sarcina constă în realizarea unei lucrări de 
psihodiagnostic (3-5 pagini, Times New Roman 
de 12, spațiere de 1.5),  cu specific diferit în 
funcție de aria de practică aleasă de către 
student. Astfel, lucrarea trebuie să conțină: 
Psihologie judiciară 
- menționarea aspectelor specifice legate de 
rolul și activitatea psihologului judiciar in 
penitenciar 
- analiza sintetică a 2 dosare de deținuți privind 
raportul psihologic al cazului. 
- asistența la o activitate derulată de psihologul 
judiciar cu un deținut (ex. grup de susținere 
pentru dependențe, consiliere etc.) și 
completarea unei grile de observație. 
Resurse umane (HR) (testarea va viza aspecte 
legate de sănătatea ocupațională a angajaților) 
- prezentarea succintă a contextului instituțional 
în care a realizat testarea 
- prezentarea obiectivului testării  
- prezentarea metodologiei utilizate (descrierea  
participanților și a probelor utilizate) 
- realizarea unor profile individuale pentru cei 
doi angajați testați în timpul stagiului de 
practică (analiza calitativă a rezultatelor pentru 
fiecare probă și un tablou psihologic sintetic ca 
rezultat a celor două probe utilizate). 
Psihologie clinică (realizarea efectivă a unui 
studiu de caz clinic/psihiatric)  
- date anamnestice, date din interviul clinic 
- tablou clinic/lista de simptome  
- date testologice  
- indicații terapeutice  
- prognostic și evoluție 
Psihologie sportivă 
- prezentarea succintă a contextului sportiv  în 
care a realizat testarea 
- prezentarea obiectivului testării  
- prezentarea metodologiei utilizate (descrierea  
sportivilor și a probelor utilizate) 
- realizarea unor profile individuale pentru cei 
doi sportivi testați  în timpul stagiului de 
practică (analiza calitativă a rezultatelor pentru 
fiecare probă și un tablou psihologic sintetic ca 
rezultat a probelor folosite). 
Psihologia transporturilor (desfășurarea unor 
activități de training pe diferite module ale unui 
simulator auto) 
- descrierea modulelor de training de pe 
simulator alese pentru testare (ex. șofat ăn 
condiții de vizibilitate redusă, training pentru 
frânare, pentru derapaj etc.) 
- realizarea unor profile individuale pentru cele 
două persoane testate  în timpul stagiului de 
practică (analiza calitativă a rezultatelor pentru 
modulele de training alese pentru testare).  
Predarea lucrării este programată în sesiune, în 
ziua examenului stabilită în prealabil. 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) 



Abilități 

Capacitatea de a realiza o 

descrierea a activității de 

practică susținută 

(Raportul de practică) 

Realizarea unui raport de practică , pe baza 
orelor de practică efectuate. Fișa de de prezență 
(semnată și ștampilată de către psihologul care 
a supervizat stagiul de practică) trebuie anexată 
acestui raport. Raportul va avea 1-2 pagini 
(Times New Roman de 12, spațiere de 1.5) va 
conține informații despre: 
- instituția și perioada în care studentul a 
desfășurat stagiul de practică 
- activitățile realizate de student în în timpul 
acestui stagiu 
- modul în care aceste activtăți se pliază pe 
cunoștințele de specialitate acumulate în anii de 
facultate. 
Predarea raportului este programată în sesiune, 
în ziua examenului stabilită 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 nu se reportează, 
ea fiind susţinută în fiecare sesiune de restanţă / 
mărire de notă. Nerealizarea stagiului de 
practică și a raportului aferent aduce după sine 
imposibilitatea de a promova această 
disciplină. 

30% (între 1 şi maximum 

10 puncte) 

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

 

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, 

 

 


