
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psiholog  

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Psihologie Cognitivă 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Adrian Opre 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Renata M. Heilman, Asist. Dr. Răzvan Jurchiș 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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 20 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: activităţi de cercetare 1 

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 • Introducere în psihologie I 

• Psihologie experimentală I 

• Introducere în  neuroștiințe 

• Logică 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Cunoaştere şi înţelegere 

o Înţelegerea locului şi rolului psihologiei cognitive în cadrul ştiinţelor cognitive. 

o Cunoaşterea aspectelor fundamentale şi rolul abordării cognitive în psihologie. 

o Caracterizarea principalelor paradigme de studiu ale psihologiei cognitive. 

o Înţelegerea perspectivei cognitive asupra diverselor procese şi fenomene psihice.  

o Familiarizarea cu principiile cercetării fundamentale în psihologia cognitivă. 

• Explicare şi interpretare  

o Argumentarea importanţei abordării cognitive în psihologie  

o Interpretarea din perspectivă cognitivă a diferitelor fenomene şi procese psihice 

o Realizarea de analize comparative prin prisma principalelor paradigme de studiu 

ale psihologiei cognitive.  

o Explicarea şi argumentarea abordării experimentala a unor fenomene şi procese 

psihice 

• Instrumental – aplicative  

o Însuşirea principalelor tehnici de investigare a proceselor psihice în paradigma 

cognitivă 

o Dezvoltă abilităţi de elaborare a unui proiect de cercetare 

• Atitudinale  

o Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific 

o Cultivarea unei atitudini responsabile faţă de activitatea de cercetare în domeniu 

o Interes faţă de dezvoltarea personală în domeniu 
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• Competenţe de comunicare scrisă şi orală 

• Competenţe de relaţionare şi lucru în echipă 

• Competenţe privind managementul resurselor materiale şi de timp 

• Competenţe de utilizare a terminologiei ştiinţifice din domeniul psihologiei 

• Competenţe de utilizare interdisciplinară a cunoştinţelor şi terminologiei din domeniul 

psihologiei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Sală de curs cu minim 180 locuri, calculator și videoproiector/Curs 

online derulat prin intermediul platformei MS Teams. Codul de 

acces la disciplina este: ty9x94q 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Sală cu minim 50 locuri, calculator și viedeoproiector/Seminar 

online derulat prin intermediul platformei MS Teams. Codul de 

acces la disciplina este: ty9x94q 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Familiarizarea studenţilor cu psihologia cognitivă şi abordarea 

cognitivistă a sistemului psihic uman. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

• Prezentarea abordării cognitive şi a impactului acesteia în psihologie 

• Analiza locului şi rolului psihologiei cognitive în cadrul ştiinţelor 

cognitive 

• Discutarea principalelor paradigme de studiu ale psihologiei cognitive 

• Abordarea din perspectivă cognitivă a sistemului psihic uman 

(prelucrarea informaţiei vizuale, atenţia, categorizarea, imagistica 

mentală, memoria, reprezentarea cunoştinţelor, decizia, rezolvarea de 

probleme şi raţionamentul).  



Psihologia şi ştiinţele cognitive 

Cuvinte cheie: ştiinţe cognitive, psihologie 

cognitivă. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Analiza sistemului cognitiv. 

Cuvinte cheie: reprezentare, calcul, analiza multi-

nivelară  

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Prelucrarea informaţiei vizuale: procesarea 

primară. 

Cuvinte cheie: procesare primară, schiţă primară, 

analiză ascendentă. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Prelucrarea informaţiei vizuale: procesarea 

secundară.  

Cuvinte cheie: procesare secundară, recunoaştere, 

analiză descendentă. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Atenţia şi modele ale atenţiei. 

Cuvinte cheie: atenţie, filtraj timpuriu, filtraj 

târziu, filtre atenuante. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Inconştientul Cognitiv 

Cuvinte cheie: inconştient, percepţie implicită, 

memorie implicită, învăţare implicită. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Inconştientul Cognitiv 2 

Cuvinte cheie: inconştient, percepţie implicită, 

memorie implicită, învăţare implicită. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Reprezentarea şi organizarea cunoştinţelor. 

Cuvinte cheie: codare semantică, reţele 

semantice, reţele propoziţionale, scheme cognitive. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Categorizarea. 

Cuvinte cheie: categorie, concept, prototip. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Decizia 

Cuvinte cheie: modele normative si descriptive, 

utilitate asteptata, rationalitate limitata, 

rationalitate ecologica 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Imagistica mintală. expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

 



Cuvinte cheie: imagini mentale, memorie 

imagistică, procesarea imaginilor mentale. 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

Sisteme mnezice: memoria senzorială, memoria 

de scurtă durată şi memoria de lungă durată. 

Cuvinte cheie: sisteme mnezice, memorie 

senzorială, memorie de scurtă durată, memorie de 

lungă durată. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Sisteme mnezice: episodic versus semantic; 

implicit versus explicit. 

Cuvinte cheie: memorie semantică, memorie 

episodică, memorie implicită, memorie explicită. 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Sisteme mnezice: reactualizarea cunoştinţelor; 

uitarea. 

Cuvinte cheie: reactualizare, uitare 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată 

 

Bibliografie obligatorie: 

• Baddeley, A. (2002). Is Working Memory Still Working? European Psychologist, 85-97 

• Baddeley, A., Eysenck, M.W., & Anderson, M. (2009). Memory. (cap 3 – Working Memory)  

• Baddeley, Eysenck & Anderson (2015) – Memory (Cap. 1) 

• Biederman, I. (1987). Recognition-by-components: a theory of human image 

understanding. Psychological Review, 94(2), 115-147  

• Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Taylor & 

Francis (6th edition). 

• Miclea, M. (2003). Psihologie Cognitivă. Editura Polirom 

• Opre, A. (2012). Inconştientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental și aplicaţii. Editura 

Polirom 

• Sternberg, R. & Sternberg, K. (2011). Cognitive psychology. Cengage Learning (6th edition). 

 

!!! Notă: din lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente 

temelor predate la curs și seminar.  

 

Bibliografie opţională: 

 

• Braisby, N., & Gellatly, A. (2012). Cognitive psychology. Oxford University Press, capitolul 4 

• Bruner, J. (1992). Another Look at New Look 1. Am. Psych, 47, 780-783  

• Erdelyi, M.H. (1974). A new look at the new look: Perceptual defence and vigilance. Psych. Rev. 

81, 1-25 

• Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Taylor & 

Francis (6th edition). 

• Greenwald, A.G. (1992). New look 3. Unconscious cognition reclaimed. Am. Psych, 47, 766-779  

• Lachter, J., Forster, K. I., & Ruthruff, E. (2004). Forty-five years after Broadbent (1958): still no 

identification without attention. Psychological review, 111(4), 880-913 

• Kuhn, T. S. (1968/2008) Structura revoluțiilor științifice. București: Humanitas  



• Marr, D. (1982). Vision. În Marr, D. (Ed.) Vision: A Computational Investigation into the Human 

Representation and Processing of Visual Information. 

• Miclea, M. & Curșeu, P. L. (2003). Modele neurocognitive. Editura ASCR, Cluj-Napoca 

• Pylyshyn, Z. (2003). Return of the mental image: are there really pictures in the brain?  TRENDS in 

Cognitive Science, 7, 113-118 

• Schacter, D. L., Chiu, C. Y. P., & Ochsner, K. N. (1993). Implicit memory: A selective 

review. Annual review of neuroscience, 16(1), 159-182 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Aspecte administrative  

Cuvinte cheie: prezentarea tematicii de curs si 

seminar, evaluarea si notare 

expunerea, conversaţia  

Paradigme de studiu în psihologia cognitivă 

Cuvinte cheie: Paradigma simbolică, Paradigma 

conexionistă, Paradigma cogniției ancorate, 

Paradigma cognițieii extinse 

 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Metodologia cercetarii in psihologia cognitivă 

(replicabilitate) 

Cuvinte cheie: replicabilitate, open-science,  

studii preînregistrate 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Procesare automată versus controlată în 

sistemul cognitiv uman.  

Cuvinte cheie: Tradiția teoriilor procesării duale, 

Automatizare, abordarea paralel-competitivă și 

abordarea implicit-intervenționistă 

 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Conștiența 

Cuvinte cheie: conștiență, problema dificilă (the 

hard problem), golul explicativ (the explanatory 

gap), experiență subiectivă 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Învățarea implicită 

Cuvinte cheie: gramatici artificiale, cunoștiințe 

structurale, cunostiințe de judecată 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Noi metode de cercetare in perceptia 

inconstienta 

Cuvinte cheie: rivalitate binoculara, continuus 

flash suppression, gaze contingent crouding 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 



Cognitie sociala implicita 

Cuvinte cheie: IAT, rețele asociative, atitudini 

implicite, stereotipuri 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Decizie: Risc – incertitudine 

Cuvinte cheie: modalitati de comunicare a 

riscului, atitudine fata de risc, teoria prospectelor  

 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Decizie – Euristici decizionale si decizii inter-

temporale (delay discounting) 

Cuvinte cheie: euristici decizionale, prognoze 

afective (affective forecasting) 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Judecati si rationamente (judgment and 

reasoning/ fake news) 

Cuvinte cheie: Reflecție cognitivă, Cogniție 

avocațială, Raționalitate limitată, Efectul 

adevărului implicit 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Memoria de lucru și funcțiile executive 

Cuvinte cheie: Bucla fonologică, Schița vizual-

spațială, Control inhibitor, Flexibilitate cognitivă 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Memorii false si aplicatii judiciare ale 

psihologiei cognitive 

Cuvinte cheie: memorii false, confabulații, 

memoria martorilor 

expunerea, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup, descoperire dirijată, 

conversaţia 

 

Seminar recapitulativ sinteza cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, conversaţia 

 

Bibliografie obligatorie:  

• Diamond, A. (2013). Executive Functions. Annu. Rev. Psychol., 135-168 

• Dienes, Z. (2012). Conscious versus unconscious learning of structure. In P. Rebuschat & J. 

Williams (Eds), Statistical Learning and Language Acquisition. Mouton de Gruyter Publishers 

(secțiunile 3 și 4). 

• Dienes, Z & Seth, A. (2015). Consciousness: conscious versus unconscious processes. In G. C. L. 

Davey (Ed.), Psychology. Wiley: Chichester 

• Dodson, C.S. et al., (2000). Escape from illusion: reducing false memories, TICS, 4, 391-397 

• Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Taylor & 

Francis (6th edition). 

• Johnson, M.K., & Raye, C.L. (1998) – False memories and confabulation, TICS, 2, 137-145 

• Kahneman, D (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus, and Giroux. Capitolele 12 (The 

science of availability) si 13 (Availability, emotion, and risk) [cartea e disponibilă și în lb română, 

cu titlul Gândire rapidă, gândire lentă] 



• Miclea, M. & Curșeu P.L. (2003). Modele neurocognitive. (Cap 3) 

• Miclea, M. (2003). Psihologie Cognitivă. Editura Polirom 

• Miller, G.A. (2003). The cognitive revolution: a historical perspective. TRENDS in Cognitive 

Sciences, 7, 141-144. 

• Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V., Button, K. S., Chambers, C. D., Du Sert, N. P., ... & 

Ioannidis, J. P. (2017). A manifesto for reproducible science. Nature Human Behaviour, 1(1), 0021. 

• Opre, A. (2012). Inconştientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental și aplicaţii. Editura 

Polirom 

• Sternberg, R. & Sternberg, K. (2011). Cognitive psychology. Cengage Learning (6th edition). 

 

!!! Notă: din lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente 

temelor predate la curs și seminar 

 

Bibliografie opţională: 

• Chambers, C. (2017). The seven deadly sins of psychology: A manifesto for reforming the culture of 

scientific practice. Princeton University Press. 

• Griffiths, T.L. (2015). Manifesto for a new (computational) cognitive revolution. Cognition, 135, 

21-23.  

• Roediger, H. L. (2004). What happened to behaviorism. APS Observer, 17(5), 40-42. 

• Quinlan, P. & Dyson, B. (2008). Cognitive psychology. Cap 2 și, din cap 12, pag 444-451 

• Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2003). Cognitive Psychology, A student’s handbook. Introduction 

(pag1-27) 

• Evans, J. S. B. (2008). Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social 

cognition. Annu. Rev. Psychol., 59, 255-278. 

• Schacter, D.L. et al. (2003). The seven sins of memory. Implications for self. Ann. N.Y. Acad. Sci., 

1001, 226-239. 

• U.S. Department of Justice (1999). Eyewitness Evidence A Guide for Law Enforcement 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Temele de curs și seminar propuse sunt subiecte de actualitate în cercetarea fundamentală și aplicativă din 

domeniul psihologiei cognitive, iar abordarea lor în cadrul acestei discipline se bazează pe rezultatele 

recente din literatura de specialitate. De asemenea, tematica disciplinei acoperă conceptele majore 

relevante pentru aplicațiile psihologiei cerute pe piața muncii și pentru standardele comunității 

profesionale. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs  Examen scris 60% 

   

10.5 Seminar/laborator  Proiect de semestru 30% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 



Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen scris desfăşurat în sesiunea de la finele semestrului II 

şi a unui proiect de semestru.  

Nota finală se compune din:  

a. punctajul obţinut la examenul scris în proporţie de 60% (maxim 6 puncte)  

b. evaluarea proiectului de semestru 30% (maxim 3 puncte).  

Condiţiile, simultane, pentru promovarea examenului la Psihologie Cognitivă sunt: 

• minim 2.5 puncte la examenul scris din cele 6 puncte maxim posibile 

• minim 5 puncte din nota finală (punctaj reunit: proiect și examen) 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

27.01.2020   Prof. Univ. Dr. Adrian Opre  Lect. Dr. Renata M. Heilman 

  

                Asist. Dr. Razvan Jurchis 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


