
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihologie/Psihologie clinică și psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologie judiciară 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Psihofiziologie aplicată 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Andrei C. Miu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Andrei C. Miu 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 53 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 7 

Examinări  3 

3.7 Total ore studiu individual 98 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Psihologie aplicată în domeniul judiciar 

 Știinţe cognitive aplicate în context judiciar 

 Metode de cercetare și analiza datelor în psihologia judiciară 

4.2 de competenţe  Cunoaşterea unor noţiuni generale despre structura şi funcţiile 

sistemului nervos uman 

 Cunoştinţe generale despre designul şi analiza datelor în psihologia 

experimentală  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs cu minim 50 locuri, calculator şi videproiector, tablă, 

flipchart, instrumente de scris 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală cu minim 30 locuri, calculator şi videoproiector, tablă, flipchart, 

instrumente de scris 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Înţeleg procesele fiziologice pe care se bazează măsurătorile folosite în studiul stresului şi 

comportamentului simulant 

 Cunosc procedura generală de înregistrare şi analiză a principalelor măsurători din 

psihofiziologie (neurovegetative, neuroendocrine, neuroimagistice funcţionale) 

 Pot descrie modificările psihofiziologice asociate cu stresul şi comportamentul simulant 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Dezvoltă o perspectivă generală asupra relaţiilor dintre procesele psihologice şi cele 

fiziologice 

 Se familiarizează cu unele constrângeri ale design-urilor de cercetare care includ 

măsurători biologice 

 Apreciază avantajele abordărilor interdisciplinare şi metodelor multiple în ştiinţă 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Psihofiziologia: Istoric şi aplicaţii prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

2. Conductanţa electrică a pielii prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

3. Frecvenţa cardiacă prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

4. Frecvenţa respiratorie prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

5. Variaţia frecvenţei cardiace prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

 Acces la aparat de tip Biopac şi laborator pentru măsurători 

electrofiziologice 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dezvoltarea unor competenţe teoretice şi aplicative în domeniul 

psihofiziologiei, cu implicaţii în expertiza judiciară 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Înţeleg procesele fiziologice (neurovegetative, neuroendocrine, 

cerebrale) implicate în reactivitatea la stres şi comportament simulant 

 Cunosc procedurile de măsurare neinvazivă a corelatelor 

psihofiziologice legate de stres şi comportament simulant 

 Au experienţă directă cu aplicaţii de laborator din domeniul 

psihofiziologiei stresului şi comportamentului simulant 



6. Tensiunea arterială prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

7. Electromiograma facială prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

8. Potenţarea reflexului de tresărire prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

9. Axa hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenaliană prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

10. Cortizolul salivar prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

11. Electroencefalograma prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

Bibliografie: 

Andreassi, J. L. (2007). Psychophysiology: Human Behavior and Physiological Response, 5th edition. New 

Jersey: Lawrence Erlbaum. 

Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., & Berntson, G. G. (2007). Handbook of psychophysiology, 3rd edition. 

New York: Cambridge University Press. 

Stern, R. M., Ray, W. J., & Quigley, K S. (2001). Psychophysiological recording, 2nd edition. New York: 

Oxford University Press. 

Senior, C., Russell, T., & Gazzaniga, M.S. (2006). Methods in Mind. Cambridge: MIT Press. 

Lane, R. D., & Nadel, L. (Eds.). (2000). Cognitive Neuroscience of Emotions. New York: Oxford University 

Press. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Tipuri de măsurători în psihofiziologie exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

2. Înregistrarea şi analiza conductanţei electrice a 

pielii 

exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

3. Înregistrarea şi analiza EKG exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

 



deschise 

4. HRV: analiză în domeniul timp exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

5. HRV: analiză spectrală exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

6. Înregistrarea şi analiza respiraţiei exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

7. Înregistrarea şi analiza EMG de suprafaţă exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

8. Aplicaţie de laborator: potenţarea reflexului de 

tresărire în stres 

exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

9. Dereglări ale axei hipotalamo-hipofizo-

corticosuprarenaliene 

exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

10. Determinarea cortizolului salivar cu ajutorul 

ELISA 

exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

11. EEG cantitativ: înregistrare şi analiză exemplul 

demonstrativ, 

activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

Bibliografie:  

D. C. Fowles, M. J. Christie, R. Edelberg, W. W. Grings, D. T. Lykken, & P. H. Venables (1981). 

Publication recommendations for electrodermal measurements. Psychophysiology, 18, 232-239. 

A. J. Fridlund, & J. T. Cacioppo (1986). Guidelines for human electromyographic research. 

Psychophysiology, 23, 567-589. 

J. R. Jennings, W. K. Berg, J. S. Hutcheson, P. Obrist, S. Porges, & G. Turpin (1981). Publication guidelines 



for heart rate studies in man. Psychophysiology, 18, 226-231. 

Stern, R. M., Ray, W. J., & Quigley, K S. (2001). Psychophysiological recording, 2nd edition. New York: 

Oxford University Press. 

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and 

Electrophysiology. (1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological 

interpretation and clinical use. Circulation, 93(5), 1043-1065. 

T.W. Picton, S. Bentin, P. Berg, E. Donchin, S.A. Hillyard, R. Johnson, Jr., G.A. Miller, W. Ritter, D.S. 

Ruchkin, M.D. Rugg, and M.J. Taylor (2000). Guidelines for using human event-related potentials to 

study cognition: Recording standards and publication criteria. Psychophysiology, 37, 127-152. 

R. T. Pivik, R. J. Broughton, R. Coppola, R. J. Davidson, N. Fox, & M. R. Nuwer (1993). Guidelines for the 

recording and quantitative analysis of electroencephalographic activity in research context. 

Psychophysiology, 30, 547-558. 

T. D. Blumenthal, B. N. Cuthbert, D. L. Filion, S. Hackley, O. V. Lipp, and A. van Boxtel (2005). 

Guidelines for human startle eyeblink electromyographic studies. Psychophysiology, 42, 1-15. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Expertiza psihologului care practică în domeniul judiciar se bazează pe o pregătire teoretică şi 

aplicativă multidisciplinară. De exemplu, folosirea poligrafului pentru detectarea comportamentului 

simulant implică înţelegerea proceselor fiziologice pe care se bazează măsurătorile şi cunoaşterea 

limitelor acestor măsurători.  

 Acest curs va asigura pregătirea teoretică şi metodologică în domeniul psihofiziologiei, la 

standardele agreate de asociaţiile profesionale internaţionale din domeniu (de ex., Society for 

Psychophysiology Research) concentrându-se asupra psihofiziologiei stresului şi implicaţiilor 

acestora pentru studiul comportamentului simulant. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Înţelegerea, învăţarea şi 

prezentarea sintetică a 

cunoştinţelor prezentate la 

curs 

Test de cunoştinţe 

(redacţional şi/sau grilă) 

70% 

10.5 Seminar/laborator Înţelegerea, învăţarea şi 

prezentarea sintetică a 

cunoştinţelor teoretice şi 

aplicaţiilor metodologice 

prezentate la seminar 

Test de cunoştinţe 

(redacţional şi/sau grilă) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Prezenţa la activitățile didactice  - minim 75% 

 Minim 50 % din punctajul aferent examenului final scris pentru temele de curs. 

 Minim 50 % din punctajul aferent evaluării de la seminar. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

30.09.2018   Prof. Univ. Dr. Andrei C. Miu Prof. Univ.  Dr. Andrei C. Miu 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................          Prof. univ. dr. Oana Benga 

                                                                                                                   


