
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 Practică de specialitate. Tehnici academice 
2.2 Titularii activităților de seminar Lect. Univ. dr. Silvia Măgurean 

Lect. Univ. dr. Iuliana Costea 
Drd. Alexandru Boncu 
Drd. Daniela Moza 
Drd. Cristina Măroiu 
Drd. Elena Mitu 
Drd. Laura Tripa 
Drd. Daria Lupșa  

2.3 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obl. 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 3 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 42 
Distribuția fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 6 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 9 
Tutoriat  6 
Examinări  2 
Alte activități…………………………………… - 
3.7 Total ore studiu individual 33 
3.8 Total ore pe semestru 42 
3.9 Numărul de credite 3 
 

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 Participarea la un număr minim de 7 module (minim 7 prezențe), sau 5 

module (5 prezențe) pentru studenții care sunt angajați sau urmează două 
facultăți în paralel. 

 
 
 
 



6. Competenţele specifice acumulate 
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● Utilizarea adecvată a tehnicilor de muncă academică (identificarea articolelor în baze de date 

specifice, realizarea prezentărilor academice, scrierea și citarea adecvată a surselor); 
● Cunoașterea specificului profesiei de psiholog și a aspectelor legale de exercitare a profesiei. 
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● Conștientizarea nevoii de formare continuă;  
● Folosirea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru dezvoltarea profesională; 
● Utilizarea corectă a tehnicilor academice pentru dezvoltarea profesională; 
● Familiarizarea cu specificul muncii în echipă. 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina urmărește dobândirea de cunoștințe si abilități pentru realizarea 
unor lucrări academice ce constituie modalități de evaluare pe parcursul 
anilor de studiu (proiect, recenzie, eseu etc.) și familiarizarea cu profesia de 
psiholog 

7.2 Obiectivele specifice ● Să identifice articole de specialitate în baze de date specifice; 
● Să cunoască elementele principale ale unei prezentări; 
● Să utilizeze în mod adecvat principiile de citare și scriere a listei 

referințelor bibliografie conform standardelor APA; 
●  Să exerseze tehnici de auto și inter-cunoaștere ; 
● Să diferențieze principalele domenii de activitate specifice profesiei 

de psiholog; 
● Să cunoască structura și rolul Colegiului Psihologilor din România. 

 
8. Conținuturi  

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observații 

- 
8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 
Observații 

S1. – S2. Modul inițial de practică (6 ore) 
 
  
 

Exercițiu, 
lucru în grup, 
studiu de caz, 
demonstrație 

Vor fi realizate o serie de exerciții individuale și în grup pentru: 
 
● facilitarea adaptării studenților la noul mediu; 
● dinamizarea formării grupelor de seminar; 
● dezvoltarea auto- și intercunoașterii; 
● conturarea unei reprezentări realiste despre viitoarea 

profesie; 
● oferirea unui model de activitate de grup; dobândirea unei 

experiențe proprii într-o activitate de acest gen. 
 

S3 Articolele de specialitate – sursă 
principală de informare 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Articolele și jurnalele de specialitate  
Procesul de peer-review 
 
Bibliografie: 
Sava, F. A. (2013). Raportarea rezultatelor în articole de 
specialitate. În Sava, F. (2013). Psihologia validată științific ( p. 
323-360). București: Editura Polirom. 
 



S4. Plagiatul și redactarea unui material 
academic - Standardele internaționale de 
citare 

Exercițiu, 
prelegere 

Standardele internaționale de citare 
Utilizarea programelor care facilitează gestionarea și utilizarea 
resurselor bibliografice 
 
Bibliografie:  
American Psychological Association (2010). Publication Manual 
of the American Psychological Association (6th ed.).  Washington 
DC: APA. 
 
https://www.mendeley.com/ 
 

S5-S7. Realizarea unei prezentări de 
seminar 
 
(un modul pentru explicații și demonstrații,  
+ 2 module pentru prezentările lor) 
 
 
 

Prelegerea, 
demonstrația, 
Exercițiul 

- Ghid pentru organizarea activităților de grup si pentru 
realizarea prezentărilor de seminar (individuale si de grup); 
- Ghid pentru realizarea revizuirii literaturii de specialitate. 
 
Bibliografie:  
Maricutoiu, L. (2008). Instrucțiuni pentru realizarea prezentării la 
seminar. In Z. Bogathy si C. Sulea (coord.) Manual de tehnici si 
abilitați academice – Ediția a doua revăzuta si adăugita (p. 101-
107). Timișoara: Editura Universității de Vest. 
 

S8. Colegiul Psihologilor din România Prelegerea Structura Colegiului Psihologilor din România și domeniile de 
specializare 
Treptele de specializare în psihologie 
 
www.copsi.ro  
 

 
S9-S14. Cele patru domenii de 
specializare 
 
S9 și S10 – Prezentarea celor 4 domenii 
(câte două domenii pe modul) 
S11-S12 –S13-S14 – Invitați practicieni 
din fiecare specializare 
 

Prelegere, 
conversație, 
studiu de caz 

Prezentarea celor patru domenii majore de specializare în 
psihologie  
Discuții cu specialiști practicieni din domeniul: 
- clinic 
- organizațional și al transporturilor 
- judiciar 
- educațional 
 
Bibliografie: 
Paloș, R., Macsinga, I., Sava, F.A. (coord.) (2015). Ghid 
informativ extins privind perspectivele ocupaționale pentru 
studenții de la Psihologie. 
 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Numeroase studii arată că studenții în anul I la psihologie au o imagine distorsionată cu privire la profesia aleasă și la posibilitățile oferite 
de piața muncii în acest domeniu. Prin această disciplină 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 integrării acestora în mediul universitar, 
prin o mai bună cunoaștere a grupului de seminar și transmiterea de cunoștințe despre tehnici academice de bază necesare în cadrul 
evaluărilor pe parcursul anilor de studiu. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 
evaluare 

Metode de evaluare Pondere din nota 
finală 

9.1 Curs -   
    
9.2 Seminar / 
laborator 

Examen de tip 
grilă 

Examen grilă care evaluează cunoștințele studenților cu privire 
la Colegiul Psihologilor, Profesia de Psiholog și domeniile de 
specializare (informații aferente S8-14). Lucrarea grilă va fi 
evaluată cu o notă de la 1 la 10. Pentru a considera lucrarea 
promovată, studentul trebuie să obțină minim nota 5. 
Participarea la lucrarea grilă este obligatorie. 
 

30% 

Susținerea unei 
prezentări 

Realizarea unei prezentări a unui articol de specialitate pe 
parcursul semestrului. Prezentarea va fi evaluată cu o notă între 
1 și 10, fiind necesară obținerea notei minime 5 pentru a fi 
calculată media.  

40% 



Sintetizarea 
articolelor de 
specialitate 

Identificarea și sintetizarea unui număr de 4 articole de 
specialitate, câte unul pentru fiecare din cele patru domenii ale 
psihologiei. Sintetizarea articolelor se va face folosind 
template-ul/modelul furnizat de titularii disciplinei. 
Sintetizarea/analiza va fi evaluată cu o notă între 1 și 10, fiind 
necesară obținerea notei minime 5 pentru a fi calculată media. 

30% 

Bonus pentru 
participarea la 
activități de 
cercetare 

Participarea voluntară la activități de cercetare poate aduce un 
Bonus de maxim 1 punct adăugat la nota finală obținută din 
cele trei evaluări. Participarea la cercetări nu este obligatorie. 
Punctul suplimentar va fi adăugat doar după ce studentul a 
obținut minim nota 5 la cele trei evaluări. 

+ 1 punct la nota 
finală 

10.6 Standard minim de performanță 
 
Condiții de susținere a examenului grilă în prima sesiune: 

- Realizarea prezentării și a sintetizării articolelor în termenul limită stabilit la începutul semestrului; 
- Obținerea notei minime 5 la prezentare și la sintetizarea articolelor de specialitate; 
- Participarea la un număr minim de 7 module (minim 7 prezențe), sau 5 module (5 prezențe) pentru studenții care sunt 

angajați sau urmează două facultăți în paralel. 
 
Pentru a promova, studentul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare din cele trei forme de evaluare. 
Doar după obținerea notei minime 5 la fiecare evaluare se va calcula media ponderată, după formula: 
(notă grilă * 0,3)+ (notă prezentare*0,4) + (notă sinteză articole * 0,3) 
De exemplu, un student care a obținut nota 8 la lucrarea grilă, nota 7 la prezentare și nota 10 la sinteza articolelor, va avea nota finală: 
(8*0,3)+(7*0,4)+(10*0,3)= 2,4+2,8+3=8,2= 8 (opt). Dacă studentul a participat la o cercetare, nota finală va fi 8+1 = 9 (nouă). 
Bonusul pentru participarea la activitatea de cercetare se adaugă la nota finală doar după obținerea notei minime 5 din cele trei 
evaluări. 
 
Alte sesiuni de evaluare 
Pentru sesiunile de restanță studentul trebuie să susțină acele forme de examinare pe care nu le-a promovat. Sintezele articolelor se vor 
preda la data examenului grila. Prezentările restante vor fi programate în sesiunea de restanțe (studenții vor fi anunțați data și ora la 
care trebuie să își susțină prezentările restante). 
 

 Pentru sesiunile de restanță:  Pentru sesiunile de mărire 
Examen grilă Se reportează nota obținută dacă a fost mai 

mare sau egală cu 5. Dacă nu a fost obținută 
nota minimă 5, examenul se susține din nou. 
Examenul nu se poate susține din nou dacă a 
fost promovat. 

Studentul poate opta pentru a se reporta nota 
obținută anterior, sau pentru a susține din nou 
examenul grilă. 

Prezentare Se reportează nota obținută dacă a fost mai 
mare sau egală cu 5. Dacă prezentarea nu a 
fost promovată/susținută în timpul 
semestrului, se va susține în sesiunea de 
restanțe. Prezentarea nu se poate susține din 
nou dacă a fost promovată. 

Studentul poate opta pentru a se reporta nota 
obținută anterior sau pentru a susține din nou 
prezentarea. 

Sinteză articole de 
specialitate 

Se reportează nota obținută dacă a fost mai 
mare sau egală cu 5. 
Dacă sinteza articolelor nu a fost 
promovată/predată în timpul semestrului, se 
va preda în sesiunea de restanțe Această 
sinteză nu se poate susține din nou dacă a fost 
promovată. 

Studentul poate opta pentru a se reporta nota 
obținută anterior  sau pentru a preda din nou sinteza 
articolelor de specialitate. 

Bonus cercetare Se reportează bonusul obținut. Se reportează bonusul obținut.  
 
 
 

Data completării 

30.09.2016 

 Semnătura titularului de seminar 

 

Data avizării în departament, 

 30.09.2016  

Semnătura Directorului de Departament, 

 



 


