
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  

1.3 Departamentul Departamentul de 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 Neuroştiinţe cognitive aplicate 

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 O 

 

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 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 35 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 7 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 3 

Examinări  2 

Alte activităţi:  1 

3.7 Total ore studiu individual 65 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Introducere în neuroştiinţe 

 Genetica comportamentului uman 

 Introducere în psihologie 

4.2 de competenţe  Noţiuni introductive de psihologie şi neuroştiinţe, din semestrul I  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

 

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) 



Competenţe 

profesionale 
 Înţeleg felul în care creierul susţine comportamentul 

 Disting nivelurile de organizare ale sistemului nervos 

 Cunosc metodele fundamentale prin care poate fi studiat creierul, din punct 

de vedere structural şi funcţional 

 Sunt familiari cu localizarea şi organizarea funcţională a proceselor cognitive 

şi afective în creier 

Competenţe 

transversale 
 valorizează abordarea experimentală şi interdisciplinaritatea în studiul 

comportamentului uman 

 analizează comportamentul uman la mai multe niveluri, biologice şi 

psihologice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Metode în neuroştiinţele cognitive I: Introducere în 

neuroimagistică 

Expunerea 

Clarificarea conceptuală 

Sinteza cunoştinţelor  

- 

Metode în neuroştiinţele cognitive: Neuroimagistică 

funcțională și electrofiziologie (EEG, ERP) 

  

Neuroştiinţele emoţiilor I: Ce sunt emoțiile? Idem - 

Neuroștiințele emoțiilor II: Interacțiuni emoție-

cogniție; reglarea emoțională 

  

Neuroștiințele memoriei   

Neuroștiințele limbajului I: Introducere Idem - 

Neuroștiințele limbajului II: Cercetări recente   

Neuroştiinţele atenţiei Idem - 

Creier și minte. Somn și conștiință Idem - 

Bibliografie 

 

Banich, M. T. (2004). Cognitive neuroscience and neuropsychology (ed. a 2-a). Houghton Mifflin Co, USA. 

Carlson, N. R. (2001). Psychology of behavior (ed. a 7-a). Allyn and Bacon, USA. 

Gazzaniga, M. S. (Ed.) (2004). The new cognitive neurosciences (ed. a 3-a). MIT Press, USA. 

Squire, L. R., & Schacter, D. L. (Eds.) (2002). Neuropsychology of memory (ed. a 3-a). Guilford Press, 

USA. 

  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Complementaritatea studiilor de leziune, Exemplul demonstrativ - 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Înţelegerea relaţiei creier-comportament şi a metodelor de studiu din 

neuroştiinţele cognitive 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea metodelor de investigare a funcţiilor cerebrale (de ex., 

neuroimagistice, electrofiziologice) 

 Cunoaşterea localizării cerebrale şi a proceselor neurobiologice care 

susţin procesările de informaţie (de ex., emoţie, memorie, limbaj, 

atenţie) 



neuroimagistice şi electrofiziologice în neuroştiinţele 

cognitive 

Descoperire dirijată 

Clarificare conceptuală 

Activităţi de grup 

Conversaţia 

 

Potențialele evocate asociate procesărilor automate și 

controlate conștient 

  

Descoperirea sistemelor de recompensă cerebrale Idem - 

Influența emoțiilor asupra memoriei și deciziei Idem - 

Neuropsihologia comparativă a memoriei Idem - 

Modelul Wernicke-Geshwind Idem - 

Dincolo de modelul tradițional al limbajului Idem - 

Cum funcționează creierul? Perpective integrative Idem - 

Bibliografie  

 

Banich, M. T. (2004). Cognitive neuroscience and neuropsychology (ed. a 2-a). Houghton Mifflin Co, USA. 

Carlson, N. R. (2001). Psychology of behavior (ed. a 7-a). Allyn and Bacon, USA. 

Gazzaniga, M. S. (Ed.) (2004). The new cognitive neurosciences (ed. a 3-a). MIT Press, USA. 

Squire, L. R., & Schacter, D. L. (Eds.) (2002). Neuropsychology of memory (ed. a 3-a). Guilford Press, 

USA. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Profesia de psiholog impune o educaţie interdisciplinară, indiferent dacă este exercitată în instituţii de 

educaţie şi cercetare sau aplicative (de ex., clinici medicale). Acest lucru este recunoscut şi promovat de 

asociaţiile profesionale din România şi străinătate. Conform viziunii acestor asociaţii profesionale, 

cunoştinţele de neuroştiinţe cognitive sunt indispensabile profesiei de psiholog. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Înţelegerea şi învăţarea 

materialului de curs (notiţe 

de curs şi slide-uri) 

Examen scris 100% (10 puncte) 

Parcurgerea bibliografiei 

obligatorii recomandate la 

curs 

10.5 Seminar/laborator Înţelegerea şi învăţarea 

materialului de seminar 

(notiţe de seminar şi slide-

uri) 

Examen scris 

*Oportunități obținere 

puncte bonus 

 

Parcurgerea bibliografiei 

obligatorii recomandate la 

seminarii 

10.6 Standard minim de performanţă 

Promovarea este condiţionată de obţinerea a minim 50% (adică minim 5 puncte din 10, fără rotunjire) din 

punctajul de la examenul final, excluzând bonusurile. Punctele bonus se acordă numai dacă studentul a 

obținut minim 50% (adică minim 5 puncte din 10) din punctajul de la examenul final din prima sesiune, în 

limita a 2 puncte. Punctele bonus nu se adaugă la punctajul obținut în sesiunea de restanțe. 

Prezența la seminarii este obligatorie în proporție de 70% și condiționează participarea la examenul final din 

prima sesiune. 

 

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 

 


