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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2. Facultatea 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 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Abilităţi psihologice 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Silvia Măgurean 

2.3. Titularul activităților de seminar  Drd. Diana Paula Dudău 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  1 

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

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  9 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 7 

Examinări 2 

Tutorat  - 

Examinări - 

Alte activități ... - 

3.7. Total ore studiu individual  22 

3.8. Total ore pe semestru 28 

3.9. Număr de credite 2 

 

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 • Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică 

domeniului psihologiei. 

Competențe transversale  • Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii 

de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată 

• Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea 

eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
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dezvoltarea personală şi profesională. 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Descoperirea, înţelegerea şi dezvoltarea unor atitudini şi abilităţi 

esenţiale pentru desfăşurarea cu succes a profesiei de psiholog, şi, 

în particular, pentru aplicarea eficientă a metodelor şi tehnicilor ce 

presupun interacţiunea directă cu beneficiarul.  

7.2. Obiectivele specifice  La sfârşitul cursului se aşteaptă ca studenţii să:  

- Aibă o imagine bine conturată cu privire la abilităţile necesare 

unui bun psiholog.  

- Fie capabili să diferenţieze între practici bune şi practici rele în 

psihologie.  

- Analizeze critic ideile şi informaţiile întâlnite în context 

profesional. 

- Îşi însuşească şi să aplice principiile etice şi deontologice 

specifice profesiei de psiholog. 

- Înţeleagă importanţa unei atitudini tolerante şi nepărtinitoare în 

faţa diversităţii şi să adopte comportamente concordante cu 

această perspectivă.  

- Fie capabili să construiască o relaţie de comunicare adaptată la 

caracteristicile psihologice şi la nevoile beneficiarului. 

- Cunoască şi să aplice la un nivel satisfăcător tehnica interviului, 

în diverse contexte profesionale.   

- Acorde feedback constructiv.  

- Trasmită empatie în interacţiunea cu beneficiarul. 

- Definească, descrie şi identifice constructe relevante pentru 

evaluarea şi intervenţia psihologică, indiferent de ramura 

aplicativă a psihologiei. 

- Manifeste grijă pentru propria dezvoltare personală şi 

profesională, învăţând deliberat şi utilizând surse de încredere. 

- Deţină un sentiment al propriei eficienţe cu privire la propria 

dezvoltare şi la capacitatea de a fi un bun profesionist.  

- Realizeze periodic o radiografie a abilităţilor personale actuale.  

- Stabilească obiective specifice cu privire la propriile abilităţi, 

raportat la imaginea unui bun profesionist. 

- Identifice strategii pentru dezvoltarea propriilor competenţe. 

 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1. Privire de ansamblu asupra 

cursului. Paradigma cercetătorului-

practician. 

Prelegere 

Studiu de caz 

*Lectură obligatorie: 

Maddux, R. E., & Riso, L. P. (2007). Promoting the 

scientist–practitioner mindset in clinical 

training. Journal of Contemporary 

Psychotherapy, 37(4), 213-220. 

C2. Gândire critică şi scurtături 

mentale 

Prelegere 

Demonstraţie 

Studiu de caz 

*Lectură obligatorie: 

Facione, P. A. (2011). Critical thinking: What it is and why 

it counts. Insight Assessment, 2007(1), 1-23. 

Lilienfeld, S. O., Lynn, S., J., Ruscio, J., Beyerstein, B. L. 

(2010). 50 de mari mituri ale psihologiei populare. 

Bucureşti: Trei. – de citit pag. 21-52;  

*Lectură facultativă: 

Kahneman, D. (2012). Gândire rapidă, gândire lentă. 

Bucureşti: Publica.  
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C3. Mecanisme de coping si de 

autoreglare.  

Prelegere 

Demonstraţie 

Studiu de caz 

*Lectură obligatorie: 

Carver, C. S., & Connor-Smith, J. (2010). Personality and 

coping. Annual Review of Psychology, 61, 679-704. – 

de citit pag. 679-688 

Dweck, C. S. (2009). Mindsets: developing talent through a 

growth mindset. Olympic Coach, 21(1), 4-7. 

Kuhl, J., Kazén, M., & Koole, S. L. (2006). Putting 

self‐regulation theory into practice: A user's 

manual. Applied Psychology, 55(3), 408-418. 

*Lectură facultativă: 

Baumeister, R. F., & Tierney, J. (2012). Voinţa. Cum să-ţi 

redescoperi cea mai mare putere interioară. Bucureşti: 

Paralela 45. 

C4. Abilităţi de comunicare. Tehnica 

interviului.  

Prelegere 

Demonstraţie 

Studiu de caz 

* Lectură obligatorie:  

Dafinoiu, I. (2001). Elemente de psihoterapie integrativă. 

Iaşi: Polirom. – de citit pag 125-146. 

Lilienfeld, S. O., Lynn, S., J., Ruscio, J., Beyerstein, B. L. 

(2010). Mitul 30. Este mai bine să ne exprimăm furia 

faţă de alţii, decât să o ţinem în noi. În 50 de mari 

mituri ale psihologiei populare (pp.264-273). 

Bucureşti: Trei. 

Paloş. R. Erdei, I., Sârbu, R. (2009). Abilităţi psihologice. 

Ghid pentru profesor şi student. Timişoara: Editura 

UVT. – de citit pag. 59-79; 96-102; 125-128.  

* Lectură facultativă: 

Ekman, P. (2016). Emoţii date pe faţă. Bucureşti: Trei.  

Leolord, F., & Christophe, A. (2011). Cum să ne purtăm cu 

personalităţile dificile. Bucureşti: Trei. 

Nuţă, A. (2004). Abilităţi de comunicare. Bucureşti: 

Editura SPER. 

C5. Atitudinea în faţa diversităţii Prelegere 

Demonstraţie 

Studiu de caz 

*Lectură obligatorie:  

Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. 

(2010). Prejudice, stereotyping and discrimination: 

Theoretical and empirical overview. In J. F. Dovidio, 

M. Hewstone, P. Glick & V. M. Esses (Eds.), The 

SAGE handbook of prejudice, stereotyping and 

discrimination (pp. 3-29). London; UK: SAGE 

Publications Ltd. – de citit pag 5-11.  

Lilienfeld, S. O., Lynn, S., J., Ruscio, J., Beyerstein, B. L. 

(2010). Mitul 43. Majoritatea oamenilorboonavi mental 

sunt violenţi. În 50 de mari mituri ale psihologiei 

populare (pp.367-372). Bucureşti: Trei. 

Reynolds, K. J., & Klik, K. A. (2016). New developments 

in prejudice research: from its neural basis and impact 

on well-being to prejudice reduction. Current Opinion 

in Psychology, 11, 115-119. 

Sue, D. W. (2010). Microaggressions: More than just 

race. Psychology Today. Accesat la 

https://www.psychologytoday.com/blog/microaggressi

ons-in-everyday-life/201011/microaggressions-more-

just-race   

Paloş. R. Erdei, I., Sârbu, R. (2009). Abilităţi psihologice. 

Ghid pentru profesor şi student. Timişoara: Editura 

UVT. – de citit pag. 31-39; 42. 

* Lectură facultativă:  

Lilienfeld, S. O., Lynn, S., J., Ruscio, J., Beyerstein, B. L. 

(2010). Mitul 29. Bărbaţii şi femeile comunică în 

modalităţi complet diferite. În 50 de mari mituri ale 

https://www.psychologytoday.com/blog/microaggressions-in-everyday-life/201011/microaggressions-more-just-race
https://www.psychologytoday.com/blog/microaggressions-in-everyday-life/201011/microaggressions-more-just-race
https://www.psychologytoday.com/blog/microaggressions-in-everyday-life/201011/microaggressions-more-just-race
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psihologiei populare (pp.258-264). Bucureşti: Trei. 

C6. Conduita etică şi responsabilitatea 

profesională 

Prelegere 

Demonstraţie 

Studiu de caz 

* Lectură obligatorie: 

American Psychological Association (2016). Ethical 

Principles of Psychologists and Code of Conduct. 

Accesat la http://www.apa.org/ethics/code/   

Kocet, M. M., & Herlihy, B. J. (2014). Addressing 

value‐based conflicts within the counseling 

relationship: A decision‐making model. Journal of 

Counseling & Development, 92(2), 180-186. – de citit 

pag 182-185 

Koocher, G. P. (2008). Ethical challenges in mental health 

services to children and families. Journal of Clinical 

Psychology, 64(5), 601-612. 

C7. Sensul personal  * Lectură obligatorie: 

Baumeister, R. F., Vohs, K. D., Aaker, J. L., & Garbinsky, 

E. N. (2013). Some key differences between a happy 

life and a meaningful life. The Journal of Positive 

Psychology, 8(6), 505-516. 

Dik, B. J., Duffy, R. D., Allan, B. A., O’Donnell, M. B., 

Shim, Y., & Steger, M. F. (2015). Purpose and 

meaning in career development applications. The 

Counseling Psychologist, 43(4), 558-585. 

* Lectură facultativă: 

Frankl, V. E. (2009). Omul în căutarea sensului vieţii. 

Bucureşti: Meteor Press. 

Bibliografie selectivă: 

• Lilienfeld, S. O., Lynn, S., J., Ruscio, J., Beyerstein, B. L. (2010). 50 de mari mituri ale psihologiei populare. Bucureşti: 

Trei. (selectiv) 

• Paloş. R. Erdei, I., Sârbu, R. (2009). Abilităţi psihologice. Ghid pentru profesor şi student. Timişoara: Editura UVT. 

(selectiv) 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
S1. Practica psihologică – artă sau 

ştiinţă?/ Psihologul ideal vs. 

psihologul de coşmar 

Exerciţiu 

Dezbatere 

Identificarea dorinţelor, nevoilor şi aşteptărilor în raport cu 

activitatea de curs şi de seminar. 

Reflectarea asupra propriei perspective în legătura cu 

exercitarea rolului de psiholog practician.  

S2. Capcana erorilor cognitive Exerciţiu Înţelegerea, experimentarea şi dezbarea unor aspecte legate 

de funcţionarea sistemului automat, cu relevanţă în practica 

psihologică. 

Exersarea gândirii critice.  

S3. Mindsetul de creştere Exerciţiu 

Dezbatere 

Conştientizarea/clarificarea propriilor convingeri cu privire 

la ponteţialele obstacole în dezvoltarea personală şi 

profesională şi în exercitarea profesiei, cântărierea 

efectelor acestor convingeri şi ajustarea lor din perspectiva 

profesinistului în devenire. 

S4. Comunicarea cu personalităţile 

dificile.  

Exerciţiu,  

Joc de rol 

Dezbatere 

Exersarea unor abilităţi de comunicare din postura 

practicianului.  

Experimentarea şi/sau analizarea situaţiei particulare de a 

lucra cu personalităţile dificile.  

S5. Microagresiunile Exerciţiu,  

Joc de rol 

Dezbatere 

Identificarea şi analizarea propriilor prejudecăţi. 

Dezbatere pe tema microagresiunilor.  

Exersarea capacităţii de a identifica microagresiunile.  

Exersarea empatiei.  

S6. Dileme de practician Exerciţiu  

Dezbatere 

Exersarea capacităţii de a evalua situaţiile problematice 

întâlnite în practică şi de a lua cea mai bună decizie din 

punct de vedere etic şi deontologic.  

S7. Concluzii. Planul dezvoltării 

personale si profesionale 

Exerciţiu Reflectare cu privire la sensul personal şi la rolul 

psihologiei în asigurarea sensului personal. 

Bibliografie selectivă: 

http://www.apa.org/ethics/code/
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• Paloş. R. Erdei, I., Sârbu, R. (2009). Abilităţi psihologice. Ghid pentru profesor şi student. Timişoara: Editura UVT. 

(selectiv) 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Gândirea critică, autoreglarea emoţiilor şi comportamentului, conduita etică şi abilităţile de comunicare eficientă în lucrul cu 

beneficiarii fac parte din instrumentele obligatorii pe care orice psiholog trebuie să le deţină pentru a putea să ofere servicii şi 

asistenţă de calitate. Aceste caracteristici sunt valabile în orice ramură a psihologiei, şi indiferent de locul de muncă specific, iar 

promovarea competenţei şi asigurarea condiţiilor pentru învăţarea şi exersarea deliberată a cunoştinţelor şi abilităţilor 

fundamentale, dublate de cultivarea încrederii şi eficacităţii de sine în procesul de formare, sunt cu atât mai importante pentru a 

pregăti viitori profesionişti, cu cât psihologia, asemeni tuturor ştiinţelor care operează cu aspecte micro şi/sau macro ale vieţii 

oamenilor, implică un nivel ridicat de răspundere.  

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Corectitudinea 

în completarea 

unui test cu 

itemi tip grilă şi 

răspuns scurt. 

Itemi micști – preponderent grilă – 

care vizează aspectele discutate la 

curs, cele regăsite în bibliografia 

obligatorie, precum şi capacitatea de 

a înţelege şi gestiona diverse situaţii 

întâlnite în practica psihologică.  

50% 

 Implicarea în 

activitatea de 

curs şi seminar 

pe parcursul 

întregului 

semestrului 

Notele aflate la limită vor putea fi 

crescute în funcţie de gradul de 

activism şi prezenţă la curs şi 

seminar.  

 

10.5. Seminar/laborator Complexitatea, 

corectitudinea 

conceptuală, 

structura precum 

şi capacitatea de 

analiză şi 

argumentare din 

cadrul unui eseu 

Eseu privind abilităţile psihologice 

autopercepute şi dezvoltarea 

personală/profesională ulterioară.  

Eseul trebuie să cuprindă 

argumentări şi descrieri bazate atât 

pe noţiuni teoretice relevante pentru 

definirea abilităţilor discutate în 

lucrare, cât şi elemente de 

autoanaliză şi autoevaluare.   

40% 

   10% din oficiu 

10.6. Standard minim de performanță 

 

Nota finală se calculează conform formulei: (0.5 * punctaj test) + (0.4 * punctaj eseu) + 1p din oficiu 

 

Pentru a promova, sunt necesare cumulativ următoarele condiţii:  

- Obţinerea a minim 5 puncte din 10 la testul scris  

- Obţinerea a minim 5 puncte din 10 la eseu 

 

Punctajul la testul scris se stabileşte în funcţie de procentul răspunsurilor corecte din numărul total de 

itemi, ţinând cont de faptul că 90% răspunsuri corecte = 10 puncte. Calculul se realizează prin regula de 
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trei simplă după formula (procent răspunsuri corecte * 10) / 90. Astfel, de exemplu, pentru un procent de 

83% răspunsuri corecte, punctajul la test este 9.22.  

 

Punctajul la eseu se stabileşte conform unei grile de evaluare a mai multor aspecte stilistice şi de 

argumentare: utilizarea limbajului academic, fluiditatea discursului, structura lucrării şi conexiunea logică 

dintre secţiuni, înţelegerea şi utilizarea corectă a conceptelor, forţa argumentativă a ideilor,  capacitatea de 

autoanaliză, încadrarea în limita de spaţiu, aspectul general al documentului.  

 

Condiţii pentru accesul la evaluarea finală:  

- Prezenţa în proporţie de minim 70% atât pentru curs, cât şi pentru seminar (5 prezenţe la curs şi 5 

prezenţe la seminar). 

- Realizarea eseului şi predarea lui la finalul semestrului.  

 

Examenul din sesiunea de mărire şi restanţă presupune aceleaşi componente şi condiţii (test + eseu) la 

care se adaugă o lucrare trimisă înainte de data examenului, şi în care se prezintă exclusiv pe baza 

literaturii de specialitate (minim 3 articole de specialitate), o abilitate necesară în practica psihologică. 

Această lucrare este valabilă doar pentru situaţia în care restanţa a fost cauzată de prezenţa insuficientă.  
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

23.02.2017    lect.dr. Silvia Magurean   drd. Diana Dudau 

 

       Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament  

         conf. univ. dr. Delia Virga 


