FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Psihologie
Psihologie
Master
Psihologia Resurselor Umane și Sănătate Organizațională

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
Psihologie antreprenorială
disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lector dr. Pintea Ovidiu Sebastian
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Pintea Ovidiu Sebastian
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de
E 2.7 Regimul
evaluare
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 2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
84
3.8 Total ore pe semestru
126
3.9 Numărul de credite
5

1
14
ore
46
30
8
4
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Noţiuni de Psihologie Socială, Psihologia personalității, Psihologie
cognitivă, Metodologia cercetării
4.2 de competenţe
 Cunoaşterea unor concepte precum: trăsături de personalitate, scheme
și scenarii cognitive, bias cognitiv, învățare socială, rețele sociale,
perceperea riscului

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a



Sală dotată cu computer și videoproiector

cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sală dotată cu computer și videoproiector

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Utilizarea adecvată a principalelor metode de cercetare în domeniul psihologiei
antreprenoriale


Înțelegerea rolului trăsăturilor de personalitate în comportamentul antreprenorial



Construirea unor programe de educație sau training antreprenorial pe baza principiilor
învățării sociale



Intelegerea rolului structurilor și proceselor cognitive în perceperea oportunităților și a
riscurilor antreprenoriale



Construirea unor programe de training antreprenorial pe baza euristicilor și bias-urilor
cognitive în vederea optimizării tehnicilor de luare a deciziilor



Diseminarea cunoaşterii ştiinţifice în comunitatea profesională



Cunoaşterea şi utilizarea surselor relevante de informaţie în domeniu



Respectarea standardelor etice în domeniu

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice



Familiarizarea cu principalele concepte utilizate în psihologia
antreprenorială



Cunoaşterea principalelor teorii și modele ale comportamentului
antreprenorial



Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor metode de cercetare în
psihologia antreprenorială



Inţelegerea modului în care teoriile și modelele explicative pot fi
transformate în intervenții menite să stimuleze sau să optimizeze
comportamentul antreprenorial

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1.Introducere în problematica antreprenorială:
antreprenorul și procesul antreprenorial
2.Locul psihologiei antreprenoriale între disciplinele
care studiază antreprenoriatul
3.Studiul trăsăturilor de personalitate ale
antreprenorului
4. Teoria învățării sociale a comportamentului

Metode de predare
Prelegerea interactivă, explicaţia
Prelegerea interactivă, expunerea
Prelegerea interactivă, predare
dirijată, demonstraţia
Învățarea în echipă, problematizarea,

Observaţii

antreprenorial

dezbaterea, simularea

5.Studiul intențiilor antreprenoriale: principalele
modele

Prelegerea interactivă, învăţarea
individuală, demonstraţia

6.Metode de cercetare în psihologia antreprenorială

Prelegerea interactivă, demonstraţia,
învăţarea individuală

7.Abordarea cognitivă a fenomenului antreprenorial

Descoperire dirijată, dezbaterea,
problematizarea

8.Rolul schemelor și scenariilor cognitive în
perceperea oportunităților și a riscurilor
antreprenoriale
9.Rolul erorilor și bias-urilor cognitive în luarea
deciziilor antreprenoriale

Prelegerea interactivă, expunerea,
dezbaterea

10. Supraîncrederea și decizia antreprenorială: efectul
de necalibrare, efectul mai bun ca media și iluzia
controlului
11. Studiul emoțiilor asociate procesului antreprenorial
de la debut la succes sau eșec

Prelegerea interactivă, învățarea
individuală, dezbaterea

Învățarea în echipă de tip mozaic,
descoperire dirijată, exerciţiul,
dezbaterea

Prelegerea interactivă, descoperire
dirijată, problematizarea

12. Analiza predictorilor psihologici ai supraviețuirii și Prelegerea interactivă, învățarea în
succesului antreprenorial
echipă, exerciţiul
13. Antreprenoriatul și rețelele sociale: perspectiva
capitalului social al antreprenorilor

Prelegerea interactivă, învățarea în
echipă, exerciţiul

14. Antreprenoriatul și factorii culturali: cultura
antreprenorială

Prelegerea interactivă, descoperire
dirijată, problematizarea
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8.2 Seminar/laborator (lucrări practice)
1.Introducere în problematica antreprenorială:
antreprenorul și procesul antreprenorial
2.Locul psihologiei antreprenoriale între disciplinele
care studiază antreprenoriatul
3.Studiul trăsăturilor de personalitate ale
antreprenorului
4. Teoria învățării sociale a comportamentului
antreprenorial
5.Studiul intențiilor antreprenoriale: principalele
modele
6.Metode de cercetare în psihologia antreprenorială
7.Abordarea cognitivă a fenomenului antreprenorial
8.Rolul schemelor și scenariilor cognitive în
perceperea oportunităților și a riscurilor
antreprenoriale
9.Rolul erorilor și bias-urilor cognitive în luarea
deciziilor antreprenoriale
10. Supraîncrederea și decizia antreprenorială: efectul
de necalibrare, efectul mai bun ca media și iluzia
controlului
11. Studiul emoțiilor asociate procesului antreprenorial
de la debut la succes sau eșec
12. Analiza predictorilor psihologici ai supraviețuirii și
succesului antreprenorial
13. Antreprenoriatul și rețelele sociale: perspectiva
capitalului social al antreprenorilor
14. Antreprenoriatul și factorii culturali: cultura

Metode de predare
Discutarea unor articole ştiinţifice,
exerciţii
Exerciţii, studii comparative
Discutarea unor articole ştiinţifice,
exerciţii
Discutarea unor articole ştiinţifice
Discutarea unor articole de
cercetare empirică a intențiilor
antreprenoriale
Exerciţii, comparații între metode
Lecturi suplimentare, exerciţii
Analiza critică a unor articole
Lecturi suplimentare, exerciţii
Exerciţii, problematizare
Lecturi suplimentare, exerciţii
Discutarea unor articole de
cercetare empirică a intențiilor
antreprenoriale
Descrierea propriei rețele sociale
prin prisma legăturilor tari și a
golurilor structurale
Studiu comparativ inter-cultural

Observaţii

antreprenorială
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile acestei discipline corespund atât cerinţelor comunităţii academice cât şi comunităţii
profesionale. Studenţii, pe baza competenţelor obţinute nu vor deveni doar consumatori avizaţi de
literatură de cercetare științifică în domeniul psihologiei antreprenoriale ci vor putea aplica
competențele dobândite în activități de educație și training antreprenorial.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Nivelul competențelor
dobândite

Examen scris

10.5 Seminar/laborator

Sarcini pe parcursul
semestrului

Sarcini pe parcursul
semestrului

10.3 Pondere din
nota finală
80%

20%

10.6 Standard minim de performanţă
Standardul minim de performanţă constă în obţinerea a jumătate din punctaj pentru evaluarea prin examen
scris. De asemenea, este necesară prezenţa la 50% din seminarii.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

_1.10.2018____________
Data avizării în departament
_____________

Semnătura directorului de departament

