
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Psihologie  
1.4 Domeniul de studii Psihologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Psihologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere în psihologie II; PSY 1012 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. Dr. Aurora Szentagotai 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. Dr. Ramona Buzgar 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  56 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 
Tutoriat 4 
Examinări  2 
Alte activităţi: ex. participare studii 1 
3.7 Total ore studiu individual 112 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Numărul de credite 7 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum •  

4.2 de competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 



6. Competenţele specifice acumulate 
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� Cunoaşterea şi analiza comparativă a principalelor teorii asupra motivaţiei, emoţiilor şi 

personalităţii şi stresului 

� Înţelegerea şi dobândirea unei imagini generale asupra factorilor care motiveză 

comportamentul uman 

� Înţelegerea şi dobândirea unei imagini generale asupra proceselor emoţionale 

� Înţelegerea şi dobândirea unei imagini generale asupra personalităţii  

� Cunoaşterea mecanismelor implicate în stres şi a efectelor acestuia 

� Familiarizarea cu principalele domenii aplicative ale psihologiei.  
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• Abilitatea de a analiza critic literatura de specialitate 

• Competenţe de argumentare şi de a realiza prezentări publice 

• Competenţe în dezvoltarea şi implementare unor demersuri de cercetare în psihologie 

• Competenţe de managementul timpului  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Motivatia  Prelegere interactivă, expunere  

Emotiile I. Definiţie şi teorii Prelegere interactivă, expunere  

Emotiile II. Evaluarea şi trăirea subiectivă  Prelegere interactivă, expunere  

Emotiile III. Componenta fiziologică şi  Prelegere interactivă, expunere  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul are ca obiectiv introducerea conceptelor de motivatie, emoţie, 

personalitate, stres, a principalelor teorii asupra acestora şi familiarizarea cu 

domeniile aplicative ale psihologiei.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Definirea motivaţiei, prezentarea şi analiza critică a principalelor teorii 

psihologice ale acesteia 

• Definirea emoţiilor, prezentarea şi analiza critică a principalelor teorii 

psihologice ale acesteia 

• Prezentarea şi analiza critică a principalelor teorii psihologice ale 

personalităţii 

• Definirea stresului şi discutarea cauzelor şi efectelor acestuia 

• Prezentarea şi familiarizarea cu principalele domenii aplicative ale 

psihologiei 

• Dezvoltarea abilităţilor de cercetare 



comportamentală 

Personalitatea I. Abordări clasice Prelegere interactivă, expunere  

Personalitatea II. Abordări moderne Prelegere interactivă, expunere  

Inteligenţa Prelegere interactivă, expunere  

Stresul Prelegere interactivă, expunere  

Sănătate şi boală psihica I Prelegere interactivă, expunere  

Sănătate şi boală psihica II Prelegere interactivă, expunere  

Cogniţia socială Prelegere interactivă, expunere  

Influenţa socială Prelegere interactivă, expunere  

   

 

Bibliografie obligatorie:  

Ellsworth, P. C., & Scherer, K. R. (2003). Appraisal processes in emotion. In R. J. Davidson, K. R. Scherer, 

& H. H. Goldsmith (Eds.) Handbook of Affective Sciences, pp. 572-595. Oxford: Oxford University 

Press.  

Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J. (2011). Psychology. From inquiry to 

understanding. Boston: Allyn & Bacon. (capitolele corespunzătoare temelor abordate în cadrul 

cursurilor) 

Radu, I. (1991), Introducere în psihologia contemporana,  Bucureşti: Ed. Sincron (capitolele 

corespunzătoare temelor abordate în cadrul cursurilor) 

Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., & Loftus, G. R. (2005): Atkinson & Hilgard. 

Introducere in psihologie (Ed. V). Bucuresti: Editura Tehnica. (capitolele corespunzătoare temelor 

abordate în cadrul cursurilor) 

 

Bibliografie opţională:  

Bargh, J., Lee-Chai A., Barndollar, K. et al (2005). The automated will: Nonconscious activation and pursuit 

of behavioral goals. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 1014-1027. 

Beck, A. T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. 

American Journal of Psychiatry, 165, 969-977.  

Cohen, S. Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health 

and Social Behavior, 24, 385-396.  

Cox, T. (1993). Stress research and stress management: putting theory to work. HSE Contract Research 

Report No. 61/1993. 

Deci, E. L., & Ryan, L. M. (2008). Self-determination theory:  A macrotheory of human motivation, 

development and health. Canadian Psychology, 49, 182-185.   

Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic 



performance of adolescents. Psychological Science, 16, 939-944. 

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition and Emotion, 6, 169-200.  

Izard, C. (1992). Basic emotions, relations among emotions and emotions-cognition relations. Psychological 

Review, 99, 561-565.  

Hayes, N., & Joseph, S. (2003). Big 5 correlates of three measures of subjective well-being. Personality and 

Individual Differences, 34, 723-727. 

Hofmann, S. G., Asmundson, G. J. G., & Beck, A. T. (in press). The science of Cognitive Therapy. Behavior 

Therapy.   

Russel, J. A. (2003). Core affect and the psychological construct of emotion. Psychological Review, 

110,145-172. 

Pytlik Zillig, L. M., Hemenover, S. H., & Dienstbier, S. H. (2002). What do we assess when we assess a Big 

5 Trait? A content analysis of the affective, behavioral and cognitive processes represented in the Big 

5 personality inventories. Journal of Social Psychology Bulletin, 28, 847-858.  

Scherer, K., Wranik, T., Sangsue, J., Tran, V., & Scherer, U. (2004). Emotions in everyday life: probability 

of occurrence, risk factors, appraisal and reaction patterns. Social Science Information, 43, 499-570.  

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Strategii de devoltare a motivaţiei  Prelegerea interactivă învăţarea în 
echipă, brainstorming, studiul de 
caz  

 

Reglarea emoţională şi implicaţiile acesteia Prelegerea interactivă învăţarea în 
echipă, brainstorming, studiul de 
caz 

 

Personalitatea. Elemente de dezvoltare Prelegerea interactivă învăţarea în 
echipă, brainstorming, studiul de 
caz 

 

Inteligenţa emoţională Prelegerea interactivă învăţarea în 
echipă, brainstorming, studiul de 
caz 

 

Coping şi strategii de managementul stresului Prelegerea interactivă învăţarea în 
echipă, brainstorming, studiul de 
caz 

 

Psihopatologia copilului şi adolescentului Prelegerea interactivă învăţarea în 
echipă, brainstorming, studiul de 
caz 

 

Atracţia interpersonală Prelegerea interactivă învăţarea în 
echipă, brainstorming, studiul de 
caz  

 

Bibliografie: 

Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J. (2011). Psychology. From inquiry to 

understanding. Boston: Allyn & Bacon. (capitolele corespunzătoare temelor abordate în cadrul 

cursurilor) 

Radu, I. (1991), Introducere în psihologia contemporana,  Bucureşti: Ed. Sincron (capitolele 



corespunzătoare temelor abordate în cadrul cursurilor) 

Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., & Loftus, G. R. (2005): Atkinson & Hilgard. 

Introducere in psihologie (Ed. V). Bucuresti: Editura Tehnica. (capitolele corespunzătoare temelor 

abordate în cadrul cursurilor) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Temele de curs şi seminar propuse sunt subiecte de actualitate în cercetarea fundamentala şi aplicativa din 

domeniul psihologiei. Prezentarea lor va suprinde cela mai noi rezultate ale cercetării în domeniu. Temele au 

fost astfel alese încât să răspundă solicitărilor întâmpinate de studenţi în ciclurile ulterioare de învăţământ şi 

pe piaţa muncii.   

 

10. Evaluare 

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

Cunoştinţe din materialul 
de la curs 

Examen  70% 10.4 Curs 

Parcurgerea bibliografiei    
Cunoştinţe din materialul 
de seminar  

Examen şi sarcină se 
semestru 

30% 10.5 Seminar/laborator 

Parcurgerea bibliografiei    
 Realizarea sarcinilor de 

seminar 
  

10.6 Standard minim de performanţă 
� Demonstrarea (în cadrul evaluării finale) a însuşirii aspectelor teoretice şi practice fundamentale ale 

disciplinei. Promovarea este condiţionată de obţinerea a minim 50% din punctajul de la examenul 

final.  

� Prezentare activităţilor solicitate pe parcursul semestrului 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

04.03.2013                  Conf. univ. dr. Aurora Szentagotai      Asist. univ. dr. Ramona Buzgar 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

04.03.2013       Prof. Dr. Adriana BĂBAN 


