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 studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Licenţă
Psihologie/Psiholog

Metode de cercetare în psihologie
Conf. univ. dr. Mihai Curelaru
Conf. univ. dr. Mihai Curelaru, Asist. univ. dr. Emilia Pascal
1 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei
OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2
curs
2
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

2
28
ore
40
22
20
10
2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

94
150
6

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

-

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

-

6. Competenţe specifice acumulate
C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
•

Competenţe profesionale

•
C2

C1.3 Construirea de modele tipice domeniului psihologie, aplicând principalele abordări
teoretice şi experimentale
Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare în psihologie

•

C2.1 Descrierea caracteristicilor de bază ale ştiinţei psihologice, a principalelor paradigme şi
orientări metodologice

•

C2.2 Explicarea metodologiei de cercetare psihologică şi interpretarea unor modele de
cercetare psihologică

•

C2.3 Elaborarea strategiei de cercetare prin identificarea şi utilizarea adecvată a anumitor
metode de cercetare, în funcţie de specificul fenomenului studiat

•

C2.4 Evaluarea calităţii designului unei cercetări din perspectivă multidisciplinară şi a
validităţii ecologice

•
•

C2.5 Proiectarea demersului unei cercetări psihologice utilizând teorii şi modele clasice
C2.6 Construirea unui design de cercetare utilizând concepte şi teorii într-o abordare
multidisciplinară
Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie

C3
•

Competenţe
transversale

C1.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor psihologice, utilizând adecvat concepte şi teorii
de bază din domeniu

C3.2 Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de bază din domeniu,
precum şi observaţii şi informaţii obţinute în mod propriu.

CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea
profesiei
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice

7.1. Obiectivul
general

La finalul acestui curs, studenţii vor fi capabili să:
• Înţeleagă conceptele de bază utilizate în cercetarea psihologică;
• Transfere cunoştinţele acumulate în practica cercetării;
• Aplice metodologii de cercetare în contexte sociale specifice;
• Cunoască standardele etice ale cercetării.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
• Formuleze problema de cercetare;
• Operaţionalizeze conceptele cercetării;
• Elaboreze planurile de cercetare;
• Folosească metodele şi instrumentele fundamentale de culegere a datelor cercetării;
• Aplice standardele etice ale cercetării;
• Redacteze un raport de cercetare.

8. Conţinut

8.1
1.
2.
3.
4.
5.

Curs

Metode de predare

Introducere în metodologie I:
teoria ştiinţifică
Introducere în metodologie II:
proiectarea cercetării ştiinţifice

Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere, exerciţii
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere, exerciţii
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere, exerciţii

Metoda observaţiei
Metoda interviului I: elemente
fundamentale
Metoda interviului II: interviul
semi-directiv

6.

Focus-grupul

7.

Analizele de conţinut

8.
9.
10.
11.

Metoda experimentală I:
caracteristicile metodei
experimentale
Metoda experimentală II: planuri
experimentale
Metoda anchetei I: introducere în
problematică şi eşantionarea
Metoda anchetei II: construcţia
chestionarelor şi aplicarea lor

12

Cercetarea calitativă

13.

Raportarea rezultatelor cercetării

14.

Etica cercetării

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2
2
2
2
2
2
2

Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere

2

Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere
Expunere, explicaţie, conversaţie,
problematizare, dezbatere

2
2
2
2
2
2

Bibliografie (selectivă):
• Babbie, E. (2016). The Practice of Social Research. Wadsworth, Cengage Learning.
• Christensen, L. B., Johnson, R. B., Turner, L. A. (2015). Research Methods, Design, and Analysis.
Boston: Pearson.
• Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. London: Routledge.
• Coolican, H. (2014). Research methods and statistics in psychology. London and New York: Psychology
Press.
• Corbetta, P. (2003). Social Research. Theory, Methods and Techniques. London: Sage Publications.
• Cresswell, J. W. (2012). Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and
Qualitative Research. Boston: Pearson.
• Creswell, J. W., & Plano, C. V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research. Los
Angeles: Sage.
• Curelaru, M. (2020). Metode de cercetare în psihologie. In Psihologie - cursurile anului I. Iaşi: Ed.
Universităţii „Al. I. Cuza”.

Goodwin, K. A., Goodwin, C.J. (2017). Research in Psychology. Methods and design. Wiley.
Graziano, M. A., Raulin, M. L. (2014). Research Methods. A Process of Inquiry. Pearson.

•
•
•

Sava, F.A. (2013). Psihologia validată ştiinţific. Iaşi: Polirom.

8.2
1.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Introducere în metodologia
cercetării

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2

2.

Elemente fundamentale ale
cercetării

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

3.

Operaţionalizarea conceptelor

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

4.

Proiectul (planul) de cercetare

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

5.

Observaţia (construcţia grilei de
observaţie)

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

6.

Interviul (construcţia ghidului)

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

7.

Interviul (realizarea interviului)

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

8.

Focus-grupul (realizarea
interviului)

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

9.

Analizele de conţinut

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

10.

Experimentul (elemente
fundamentale)

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

11.

Experimentul (construcţia
planurilor)

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

12.

Chestionarul (elemente
fundamentale)

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

13.

Chestionarul (construcţia
chestionarului)

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

14.

Raportul de cercetare

Explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, conversaţia

2

Bibliografie
• Agabrian, M. (2006). Analiza de conţinut. Iaşi: Polirom.
• Aniţei, M. (2007). Psihologie experimentală. Iaşi: Polirom.
• Babbie, E. (2010). Practica cercetării sociale. Iaşi:Polirom.
• Curelaru, M. (2020). Metode de cercetare în psihologie. In Psihologie - cursurile anului I. Iaşi: Ed.
Universităţii „Al. I. Cuza”.
• David, D. (2006). Metodologia cercetării clinice. Iaşi: Polirom, 2006.
• Chelcea, S. (2001). Metodologia cercetării sociologice: metode cantitative şi calitative. Bucureşti: Editura
Economică.
• Bulai, A. (2000). Focus-grup. Bucureşti: Ed. Paideia.
• Moscovici, S.; Buschini, F. (2007). Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Polirom.
• Sava, F. A. (2013). Psihologia validată ştiinţific. Ghid practic de cercetare în psihologie. Iaşi: Polirom.
• Luduşan, N., Voiculescu, F. (1997). Măsurarea şi analiza statistică în ştiinţele educaţiei, Sibiu: Imago.
• Parot, F.; Richelle, M. (1995). Introducere în psihologie. Bucureşti: Humanitas.
• Sava, F.A. (2013). Psihologia validată ştiinţific. Iaşi: Polirom.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund cerinţelor de formare solicitate, la nivel de licenţă, de asociaţiile
profesionale, angajatorii sau alţi posibili beneficiari.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Nivelul de cunoaştere a
informaţiilor prezentate în
cadrul cursului;
10.4 Curs
Capacitatea de a analiza,
discrimina şi compara diverse
aspecte ale cercetării pe baza
informaţiei ştiinţifice din curs.
Capacitatea de a înţelege,
prezenta şi explica probleme
ale cercetării ştiinţifice;
Participarea la discuţii,
10.5 Seminar/ Laborator
dezbateri, exerciţii, proiecte;
Capacitatea de a aplica şi de a
transfera informaţia ştiinţifică
asimilată în situaţii noi.
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Evaluare scrisă - Test
docimologic

50%

Evaluare orală prezentare temă seminar
(20%) + evaluare scrisă
seminar (aplicaţii) (30%)

50%

Nota finală 5

Data completării
24.09.2021

Titular de curs

Titulari de seminar

Conf.univ.dr. Mihai Curelaru

Asist. Univ. dr. Emilia Pascal

Data avizării in departament
24.09.2021

Director de departament
Prof. univ. dr. Andrei Holman

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 studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Licenţă
Psihologie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru

Istoria Psihologiei
Lect. dr. Dirtu Catalin
drd. Drădinaru Diana
1 2.6 Tip de evaluare

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

E

2.7 Regimul discipinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
2
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de
28
3.6. seminar/laborator
56
curs
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
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
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

OB

2
28
ore
30
20
19

69
125
5

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Sală de curs cu minim 90 locuri, calculator şi videoproiector sau
online
Sală de curs cu mobilier mobil sau online

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de bază din domeniu, precum şi
observaţii şi informaţii obţinute în mod propriu.
C2. Evaluarea calităţii informaţiilor şi a ierarhizarea conceptelor utilizate, în funcţie de sferă, extensiune
şi definiţie, dar şi în funcţie de necesităţile contextului.
C3. Utilizarea raţionamentelor pentru evaluarea validităţii argumentelor
C4. Analiza comparativă a principalelor abordări teoretice din psihologie (comportamentală, biologică,
cognitivă, evoluţionistă, umanistă, psihodinamică şi socioculturală)
C5. Elaborarea de modele tipice domeniului psihologie, aplicând principalele abordări teoretice şi
experimentale
CT1. Rezolvarea unui studiu de caz, în vederea soluţionării unei situaţii problemă, aplicând atât
cunoştinţe, teorii şi metode de diagnoză şi intervenţie, cât şi norme şi principii de etică profesională
CT2. Realizarea în echipă a unor lucrări sau proiecte specifice, prin asumarea de sarcini şi roluri
adecvate, demonstrând capacităţi de comunicare interpersonală
CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la
dinamica contextului social

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)



Cunoaşterea specificului şi a importanţei acestui domeniu şi a diversităţii teoriilor şi metodelor
ce s-au dezvoltat în cadrul lui.

7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice faptele şi teoriile utilizând cunoştinţe de bază din domeniu, precum şi observaţii şi informaţii

obţinute în mod propriu.

 Descrie diversitatea informaţiilor şi să ierarhizeze conceptele utilizate, în funcţie de sferă,

extensiune şi definiţie, dar şi în funcţie de necesităţile contextului.

 Utilizeze raţionamentele pentru evaluarea validităţii argumentelor
 Analizeze comparativ principalele abordări teoretice din psihologie
 Rezolve situaţiile-problemă, pe baza analizei multiple şi a evaluării soluţiilor şi/ sau a alternativelor,

evitând scenariile stereotipe

8. Conţinut
8.1

Observaţii

Curs

Metode de predare

1.

Trecerea de la psihologia neştiinţifică
la cea ştiinţifică

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

2.

Condiţiiile apariţiei psihologiei ca
ştiinţă

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

3.

Personalităţi marcante ce au
influenţat evoluţia psihologiei

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

(ore şi referinţe
bibliografice)

4.

Structuralismul şi personalitatea

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

5.

Structuralismul german si american

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

6.

Functionalismul

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

7.

Psihologiile abisale I

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

8.

Psihologiile abisale II

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

9.

Behaviorismul clasic

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

10.

Neobehaviorismul

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

11.

Gestaltismul

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

12.

Epistemologia genetica

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

13.

Dezbateri şi controverse între
principalele curente şi în interiorul
acestora

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

14.

Abordări actuale în psihologie

Expunerea în formă de
prelegeri interactive

2 ore

Bibliografie
Referinţe principale:

Referinţe suplimentare:
..
8.2
1.
2.

Observaţii

Seminar / Laborator

Metode de predare

Comportament uman vs.
comportament animal I
Comportament uman vs.
comportament animal II

Prezentare referat,
dezbatere

2 ore, Goodall, In
umbra omului

Prezentare referat,
dezbatere

2 ore, , Goodall, In
umbra omului
2 ore, Jung, Tipuri
psihologice
2 ore, Hilgard şi
Bower Teorii ale
învăţării
. 2 ore, Hilgard şi
Bower
Teorii
ale
învăţării

3.

Teorii ale invatarii: Thorndike

Prezentare referat,
dezbatere

4.

Teorii ale invatarii: Guthrie

Prezentare referat,
dezbatere

5.

Exemplu de terapie
comportamentala: cazul fetitei ce-si
arunca hainele pe jos

Prezentare referat,
dezbatere

(ore şi referinţe
bibliografice)

2 ore, Hilgard şi
Bower Teorii ale
învăţării
2 ore, Hilgard şi
Bower Teorii ale
învăţării
2 ore, Freud.
Interpretarea viselor

6.

Teorii ale invatarii: Skinner

Prezentare referat,
dezbatere

7.

Teorii ale invatarii: Tolman

Prezentare referat,
dezbatere

8.

Visul, poarta de intrare in
psihanaliza

Prezentare referat,
dezbatere

9.

Visul ca exprimare a inconstientului
colectiv

Prezentare referat,
dezbatere

10.

Nevroza din perspectiva psihologiei
abisale

Prezentare referat,
dezbatere

11.

Paradigma neurolingvistica I

Prezentare referat,
dezbatere

12.

Paradigma neurolingvistica II

Prezentare referat,
dezbatere

13.

Psihologie stiintifica si psihologia
simtului comun

Prezentare referat,
dezbatere

2 ore, Dirtu C. Curs

14.

Inteligenta din perspectiva
epistemologiei genetice

Prezentare referat,
dezbatere

2 ore, Piaget
Psihologia inteligentei

1.

Bandler R., (2008)

Vremea pentru schimbare

2.

Dîrţu C. (2004),

Curs de istorie a psihologiei

3.

Francher R. E. (1990)

Pioneers of psychology

4.

Freud, S. (2000)

Nevroza la copil: Micul
Hans si Omul cu Lupi,

5.

Freud, S. (2003)

Interpretarea viselor

6.

Goodall J. (1985)

In umbra omului

7.

Hilgard E. Bower G. (1974)

Teorii ale invatarii

Jung, C.G. (2004)

Tipuri psihologice,

9.

Jung, C.G. (2004)

Arhetipurile si inconstientul
colectiv

10.

Piaget J. (2008)

Psihologia Inteligentei

2 ore, Jung,
Arhetipurile si
inconstientul colectiv
2 ore, Freud nevroza
la copil
2 ore, Bandler
Vremea pentru
schimbare
2 ore Bandler Vremea
pentru schimbare

Bibliografie

8.

Editura
Excalibur
Bucuresti
în Psihologie- cursurile
anului I, IDD, Ed.
Universităţii „Al. I.
Cuza”, Iaşi.
W.W.
Norton
@
Company, New York
Editura Trei, Bucuresti
Editura Trei, Bucuresti.
Editura
Meridiane
Bucuresti
Editura Didactica si
Pedagogica Bucuresti
Editura Trei, Bucuresti.
Editura Trei, Bucuresti.
Editura
Bucuresti

Cartier

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul cursului de psihologie a personalităţii pregăteşte studenţii în vederea cunoaşterii persoanei
concrete, iar această cunoaştere, dublată de o prezentare introductivă a metodelor de cunoaştere a
personalităţii le este necesară în pregătirea lor ca psihologi şi psihoterapeuţi

10. Evaluare
10.3 Pondere în
nota finală (%)
10.4 Curs
Examen scris
50%
10.5 Seminar/ Laborator
Prezentare referate
50%
10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea conţinutului cursului şi participarea activă la activităţile
de seminar
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Obţinerea minimum a notei 5 la examenul oral şi obţinerea minimum a notei 5 la seminar
Data completării
24.09.2021

Titular de curs
Lect. Dr. Cătălin Dîrţu

Data avizării in departament
24.09.2021

Titular de seminar
drd. Grădinaru Diana
Director de departament
Prof. dr. Holman Andrei

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 studii /
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar
2.4 An de
2.5
I
studiu
Semestru
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Licenţă
Psihologie

Statistică
Aurel Stan
Adrian Labăr, Simona Popuşoi
I

2.6 Tip de
evaluare

E

2.7 Regimul
discipinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.3.
3.1 Număr de ore pe săptămână
5
3
curs
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
din care: 3.5.
3.6.
70
42
învăţământ
curs
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
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
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

OB

2
28
Ore
20
15
10
5
5
55
125
5

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Aparatură necesare desfăşurării cursului(videoproiector,
computer conectat la internet)
Aparatură necesare desfăşurării cursului(videoproiectir,
computer conectat la internet) şi imprimate cu tabele şi
modele statistice

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice accumulate
C1.1 Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor
de bază specifice Psihologie, în special, şi Ştiinţelor socioumane, în general
C1.3 Construirea de modele tipice domeniului psihologie, aplicând principalele abordări
teoretice şi experimentale
C1.6 Rezolvarea unei situaţii problemă, bine definită, de complexitate medie, din domeniul
psihologiei
C2.2 Explicarea metodologiei de cercetare psihologică şi interpretarea unor modele de
cercetare psihologică
C2.3 Elaborarea strategiei de cercetare prin identificarea şi utilizarea adecvată a anumitor
metode de cercetare, în funcţie de specificul fenomenului studiat
C3.1 Evaluarea calităţii informaţiilor şi a ierarhizarea conceptelor utilizate, în funcţie de
sferă, extensiune şi definiţie, dar şi în funcţie de necesităţile contextului
C3.2 Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de bază din
domeniu, precum şi observaţii şi informaţii obţinute în mod propriu.

CT2. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în
vederea formării şi dezvoltării profesionale continue
CT3 Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social.

7.1. Obiectivul general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Operarea cu concepte fundamentale în domeniul statisticii aplicate în psihologie
1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor şi
metodelor de bază din statistica descriptivă aplicată în domeniul psihologiei, în
special, şi ştiinţelor socio-umane, în general.
2. Explicarea şi interpretarea ansamblurilor de date rezultate din cercetarea
psihologică utilizând adecvat concepte şi teorii de bază din domeniul statisticii
applicate ]n psihologie
3. Rezolvarea unei situaţii-problemă, bine definită, de complexitate medie, din
domeniul statisticii applicate în psihologie.
Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare în psihologie
1. Descrierea caracteristicilor de bază a distribuţiilor psihologice şi a modelelor
teoretice de organizare a datelor
2. Explicarea semnificaţiei unor indicatori şi a caracteristicilor unor distribuţii
empirice
3. Explicarea calităţilor şi limitelor intervenţiei metodelor cantitative în
cercetare
4. Înţelegerea rapoartelor cantitative (tabele, grafice, diagrame, coeficienţi,
indici etc.) existente în lucrări ştiinţifice de specialitate

7.2. Obiectivele
specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
• explice necesitatea cunoştinţelor de statistică în cadrul cercetării psihologice
• descrie principalele caracteristici ale unor ansambluri de date, serii de date şi să le
aprecieze valoarea
• utilizeze adecvat graficele statistice în situaţii de cercetare aplicată
• analizeze oportunitatea introducerii unor proceduri statistice univariate și bivariate
în diferite situaţii de cercetare
• calculeze principalii indicatori existenţi în cadrul statisticii descriptive
• Să analizeze oportunitatea introducerii unor proceduri statisticed inferenţiale
bivariate în diferite situaţii de cercetare
• Să pună în aplicare teste statistice utilizate frecvent în statistic psihologică

8. Conţinut
8.1

1.

2.
3.
4.
5.

Curs
Prezentarea importantei si
specificului statisticii. Scurt istoric
al statisticii în domeniul psihologiei
Prezentarea noţiunilor
fundamentale ale statisticii.
Măsurarea în domeniul cercetării
psihologice. Prezentarea scalelor de
măsură(I).
Organizarea şi sistematizarea
datelor. Protocoale de înregistrare a
datelor. Reprezentări grafice(I).
Indicatorii statistici. Indicatori de
nivel.
Indicatorii statistici. Indicatori de
împrăştiere(

6.

Indicatorii statistici. Indicatori de
asimetrie şi exces.

7.

Standardizarea măsurătorilor în
psihologie.

8.

9.
10.
11.
12.

Specificul statisticii
Scurtă
introducere
probabilităţii

inferenţiale.
în
teoria

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Expunere

3 ore

Expunerea. Conversaţie
euristică

3 ore

Expunere. Prezentare de
caz. Conversaţie euristică

3 ore

Explicaţie insoţită de
prezentare de exemple
videoproiectate
Explicaţie insoţită de
prezentare de exemple
videoproiectate
Expunere cu exemple
videoproiectate.
Conversaţie euristică
Expunere. Prezentare de
exemple videoproiectate
Conversaţie euristică
Expunere cu reprezentari și
conversație euristică

Prezentarea principalelor noţiuni de Expunere cu reprezentari
statistică inferenţială Eşantioane şi grafice videoproiectate
populaţii.
Demonstraţii
Reprezentativitatea eşantioanelor.
Expunere, studiu de caz .
Exigenţe pentru asigurarea
Demonstrație
reprezentativităţii
Eşantionarea. Testarea ipotezelor Expunere, studiu de caz
statistice.
conversaţie euristică
Tipologia testelor statistice.

Expunerea. Demonstraţie.
Conversaţie euristică

3 ore
3 ore
3 ore
3 ore

3 ore

3 ore
3 ore
3 ore
3 ore

13.

14.

Teste statistice parametrice. Teste
pentru verificarea normalităţii
distribuţiilor Teste statistice pentru
stabilirea semnificaţiei diferenţei
dintre medii
Asocierea variabilelor. Semnificaţia
coeficienţilor de corelaţie parametrici
Teste statistice non-parametrice

Expunere, studiu de caz
conversaţie euristică

Expunere, Demonstrație
conversaţie euristică

3 ore

3 ore

Bibliografie
Referinţe principale:
• Clocotici, Valentin; Stan, Aurel “Statistică aplicată în psihologie”, Editura Polirom, Iaşi,
2000.
• Labăr, Adrian Vincenţiu. „SPSS pentru ştiinţele educaţiei”, Editura Polirom, Iaşi, 2008
• Milton-Smith, G. “Ghid simplificat de statistică pentru psihologie şi pedagogie”, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971
• Nassim Nicholas Taleb – Lebăda Neagră, Ed. Curtea Veche, 2010.
• Nowak, Andrei – “Metode cantitative în psihologie şi sociologie”, Oscar Print, Bucureşti,
1998
• Opariuc, Dan-Cristian – Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane. Editura ASCR &
Cognitrom, 2009.
• Popa, Marian. „Statistică pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS”, Editura Polirom, Iaşi,
2008.
• Radu, I.; Miclea, M.; Moldovan, O; Nemeş,S.; Szamoskozy,S .”Metodologia psihologică şi
analiza datelor”, Editura Sincron, Cluj, 1993.
• Rateau, Patrick “Metodele şi statisticile experimentale în ştinţele umane”, Editura Polirom,
Iaşi 2004
• Reuchlin, Maurice “Precis de statistique”, Presses Universitaires de France, Paris, 1975
• Rotariu ,Traian (coordonator) “Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale”, Polirom, Iaşi,
1999
• Sava Florin Alin – Analiza datelor în cercetarea psihologică. Editura ASCR, 2011.
• Sava Florin Alin – Analiza datelor in cercetarea psihologică. Metode statistice
complementare, Editura ASCR, Cluj– Napoca, 2004.
• Stan, Aurel, Tratat de metodologie a cercetării în psihologie, Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2017
• Vasilescu, Ilie P. “Statistică informatizată pentru ştiinţele despre om”, Editura Militară,
Bucureşti, 1991.
• Vorberg, D.; Blankenberger, S. “Alegerea testului statistic şi măsurarea” în revista” în
revis“Psihologia socială”, Buletinul laboratorului de “Psihologia câmpului social”,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, nr. 4/1999, Editura Polirom Iaşi, 1999
Referinţe suplimentare:
..
8.2

1.

2.

Seminar / Laborator
Exemplificarea noţiunilor
fundamentale ale statisticii:
variabilă, variaţie, populaţie,
eşantion
Exemplificarea scalelor de
măsură(I): scala nominală, scala

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Explicaţii. Verificare
definiţii

2 ore

Exemplificări. Se insistă pe
încadrare corectă a datelor

2 ore. Solicitare
exemplicări din

ordina, scala de raport, scala de
interval

3.

Exemplificarea scalelor de
măsură(II): scala de interval, scala
de raport. Organizarea datelor pe
variante de variaţie şi intervale de
variaţie

4.

Cuantilarea datelor pe variante de
variaţie.
Cuantilarea datelor pe intervale de
variaţie

5.

Cuantilarea datelor pe variante de
variaţie.
Cuantilarea datelor pe intervale de
variaţie

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Indicatori de nivel: Calcularea
mediei, medianei, identificarea
valorii mod Indicatori de
împrăştiere: Varianţă, Abatere
standard.
Curba normal si abaterile sale.
Etaloane/ bareme/ clase
normalizate. Note standard z, T, H.
Curba normal si abaterile sale.
Etaloane/ bareme/ clase
normalizate. Note standard z, T, H.
Eşantioane şi populaţii, proceduri
de eşantionare (exemple) Intervale
de fluctuaţie în estimările statistice
Test seminar
Testarea ipotezelor statistice,
Tipologia testelor statistice: teste de
asociere şi de diferenţă. Testul chi2
Teste statistice pentru stabilirea
semnificaţiei diferenţei dintre medii:
teste T
Asocierea variabilelor. Semnificaţia
coeficienţilor de corelaţie parametrici
și neparametrici. Exersarea diferitelor
tipuri
de
corelaţie:
Pearson,
Spearman, Kendall.

în cadul scalei

bibliografia indicată
de la curs

Exemplificari. Se insist pe
specificul utilizării tipurilor
de organizare a datelor

2 ore. Se solicită
exemplificări din
bilbiografie

Exemplificări cu date
continue şi discontinue. Se
insistă pe utilitatea
cuantilării și evitsrea
confuziei între cuntil și
intercuantil
Exemplificări cu date
continue şi discontinue. Se
insistă pe utilitatea
cuantilării și evitsrea
confuziei între cuntil și
intercuantil
Exerciţii pentru diferite
tipuri de situații în care
sunt utili indicatorii. Se
insistă pe situații de
pierdere a
reprezentativității
indicatorilor

2 ore

2 ore

2 ore

Exerciţii individuale si la
tabla

2 ore

Exerciţii individuale si la
tabla

2 ore

Exerciţii. Se insista asupra
convențiilor statistice
existente în privința
pragurilor de risc admise

2 ore

Exercitii

100 de minute
lucrare scrisă

Exerciţii. Se vor exemplifica
situatii de diferentiere a
testelor statistice
Exerciţii stabilirea adecvări
in aplicării, funcție de
calitatea scalar și de
adecvarea la modele
Exerciţii pentru adecvarea
aplicării diferitelor tipuri de
corelații

2 ore

2 ore

2 ore

14.

Exerciţii pentru adecvarea
aplicării diferitelor tipuri de
corelații si teste t

Recapitulare

2 ore

Bibliografie
• Opariuc Dan-Cristian – Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane. Editura ASCR &
Cognitrom, 2009.
•
Popa, Marian. „Statistică pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS”, Editura Polirom, Ia şi,
2008.
• Sava Florin Alin – Analiza datelor în cercetarea psihologică. Editura ASCR, 2011.
•
Sava Florin Alin – Analiza datelor in cercetarea psihologică. Metode statistice complementare,
Editura ASCR, Cluj– Napoca, 2004
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoştinţele şi procedurile statistice achiziţionate la curs se vor compara cu cele existente
în standardele metodologice ale Colegiului Psihologilor din România care oferă cerctificate
de liberă practică pentru psihologi
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
în nota finală
(%)

Verificarea înţelegerii
corecte a noţiunilor şi
10.4 Curs
procedurilor predate şi
Examen scris
60%
verificarea corectitudinii
efecturii exerciţiilor
Corectitudine folosirii
10.5 Seminar/
noţiunilor şi adecvarea
Verificare pe parcurs
40%
Laborator
procedurilor la calitatea
datelor
10.6 Standard minim de performanţă. Precizarea definiţiilor şi efectuarea corectă a procedurilor
10.7. Prezenţa la seminar are influenţă asupra notei finale prin următoarea procedură: în cazul în
care studentul are două sau mai puţin de două absenţa, întregirea notei care prezintă zecimale
(marea majoritate a cazurilor) se face prin adăugire. De exemplu, pentru nota 7,35 se trece în
catalog 8. Dacă studentul are mai mult de 3 absenţe la seminar, întregirea se face prin scădere
(ex.: 8,57 devine 8). Nota minima examen scris 4.5; nota minima seminar 4.5; media ponderata
minima 4.5.
Data completării
24.09.2021

Titular de curs
Conf. univ. dr. Stan Aurel

Titular de seminar
Conf. univ. dr. Adrian Labăr

Asist. univ. dr. Simona Popuşoi

Data avizării in department

Director de departament

27.09.2021

Prof. univ. dr. Andrei Holman

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 studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
I
2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Licenţă
Psihologie

Tehnologii informaționale și comunicaționale
Drd. Cristina Kantor ;
I
2.6 Tip de evaluare

EVP

2.7 Regimul discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
0
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
0
3.6. seminar/laborator
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
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
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

2
28
ore
30
12
30

72
100
4

nu este cazul
nu este cazul

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a
nu este cazul
cursului
Online
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic /dashboard?siteurl=uaic

Competenţe
profesionale

C3 Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei.
C3.2 Interpretarea rolului comunicării în activitatea profesională şi explicarea diferitelor
tipuri şi metode de comunicare
C3.3 Aplicarea principiilor comunicării eficiente in interventia psihologica cu scopul
stabilirii unui contact eficient şi adecvat particularităţilor beneficiarului

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social

7.2. Obiectivele specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Orientarea corectă și independentă în tematica și conceptualizările de bază ale disciplinei.
Însușirea unor deprinderi procedurale legate de transferul aplicativ al cunoștințelor. Identificarea
corectă a modalităților de inserare și formatare a diferitelor elemente. Însușirea algoritmului de lucru
în vederea realizării documentelor.
La f inalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
• Descrie structura hard-diskului și modului de organizare a inf ormațiilor folosind aplicația
Windows Explorer.
• Insereze texte, tabele și diagrame folosind aplicația Microsoft Office Word.
• Reprezinte grafic date folosind aplicația Microsoft Office Word.
• Editeze un text scris în acord cu principiile de redactare APA.
• Insereze un cuprins automat folosind aplicația Microsoft Office Word.
• Utilizeze aplicația Microsoft Office Excel pentru inserarea și formatarea tabelelor.
• Utilizeze f ormule matematice pentru analiza datelor.
• Reprezinte grafic datele cu ajutorul aplicației Microsoft Office Excel.
• Creeze şi să editeze prezentări în aplicaţia Power Point.

8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare

1

Prezentarea istoriei calculatorului,
evolutia acestuia pana in prezent

Prezentare Power
Point / expunere ,
intrebari , discutii
libere

3

Prezentare la nivel teoretic structura
hard diskului, sisteme de operare si
sisteme de comunicatie

Prezentare Power
Point / expunere ,
intrebari , discutii
libere

Observatii (ore si
referinte bibliografice)
Cursantii au avut de
pregatit un Eseu in
care sa se proiecteze
in anul 2050 si sa isi
inchipuie o saptamana
cu tehnologia din
acele vremuri

4

Prezentare la nivel teoretic a aplicatiei Prezentare Power
WORD partea 1
Point / expunere ,
intrebari , discutii
libere
Prezentare la nivel teoretic a aplicatiei Prezentare Power
WORD partea 2
Point / expunere ,
intrebari , discutii
libere
Descriere aplicatie Power Point –
Prezentare Power
modul de realizare a unei prezentari
Point / expunere ,
atat din punct de vedere al
intrebari , discutii
continutului cat si tehnici pentru
libere
realizarea unei prezentari de succes
partea 1
Descriere aplicatie Power Point –
Prezentare Power
modul de realizare a unei prezentari
Point / expunere ,
atat din punct de vedere al
intrebari , discutii
continutului cat si tehnici pentru
libere
realizarea unei prezentari de succes
partea 2
Prezentare la nivel teoretic a aplicatiei Prezentare Power
EXCEL- formule
Point / expunere ,
intrebari , discutii
libere
Prezentare la nivel teoretic a aplicatiei Prezentare Power
EXCEL- generare automata
Point / expunere ,
documente word plecand de la baza
intrebari , discutii
de date excel
libere

5

6

5

6

7

8.2

Seminar / Laborator

1

Prezentarea aplicației Word.
Inserarea și f ormatarea textelor

2

3

Inserarea și f ormatarea tabelelor în
Word. Inserarea și formatarea
diagramelor și graficelor în Word
Prezentarea aplicației Power Point
şi realizarea prezentărilor.

4

Utilizarea conţinutului multi-media
în aplicaţia Power Point.

5

Prezentarea aplicației Excel și
introducerea datelor. Formatarea și
sortarea datelor în Excel după mai
multe criterii

6

Folosirea formulelor de calcul în
Excel

Metode de predare
Seminar/laborator interactiv,
expunere, exercițiu, învățare prin
descoperire
Seminar/laborator interactiv,
expunere, exercițiu, învățare prin
descoperire
Seminar/laborator interactiv,
expunere, exercițiu, învățare prin
descoperire
Seminar/laborator interactiv,
Seminar/laborator interactiv,
expunere, exercițiu, învățare prin
descoperire
Seminar/laborator interactiv,
Seminar/laborator interactiv,
expunere, exercițiu, învățare prin
descoperire
Seminar/laborator interactiv,
Seminar/laborator interactiv,
expunere, exercițiu, învățare prin
descoperire

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

7

Inserarea reprezentărilor graf ice
f olosind aplicația Excel.

Seminar/laborator interactiv,
Seminar/laborator interactiv,
expunere, exercițiu, învățare prin
descoperire

Bibliografie
Referinţe principale:
• Gherasim, L. (2015). Tehnologii informaționale și comunicaționale. În manualul ID pentru
programul de studii Psihologie, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
• Blattner, P., Ulrich, L., Cook, K., & Dyck, T. (2000). Totul despre Microsoft Excel, Teora,
București
• Bruzzese, J. P. (2008). Microsoft Office 2007. Que/Pearson Education.
• O’Leary, T., & O’Leary, L. (2007). Microsoft Office 2007. McGraw-Hill, Inc.
Referinţe suplimentare:
• Johnson, S. (2007). Microsoft Office 2007. Pearson
• Stover, T. (2007). Microsoft Office project 2007 inside out.
Microsoft Press.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare
• Corectitudinea inserării şi
f ormatării slide-urilor şi a
textului în aplicaţia Power Point.
• Corectitudinea inserării de
imagini şi sunete în slide-urile
Power Point.
• Crearea f ișierelor Word în
care să insereze și să
f ormateze textul în acord cu
principiile APA.
• Corectitudinea inserării și
f ormatării tabelelor cu ajutorul
aplicației Word.
• Corectitudinea inserării și
f ormatării diagramelor cu
ajutorul aplicației Word.
• Corectitudinea inserării și
f ormatării unui cuprins automat.
• Corectitudinea creării unei
baze de date Excel.

10.2 Metode
de evaluare

Evaluare online

10.3 Pondere în nota
finală (%)

30%
70 %

• Sortarea corectă a datelor
f olosind diferite criterii.
• Utilizarea f ormulelor
matematice automate.
• Corectitudinea inserării
graf icelor în f uncție de specificul
datelor.

10.6 Standard minim de performanţă
Acumularea minimum a notei 5

Data completării
24.09.2021

Titular de curs

Titular de seminar
Drd. Cristina Kantor

Data avizării in departament
27.09.2021

Director de departament
Prof . dr. Andrei Holman

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 studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
I
2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie si Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Licenţă
Psihologie

LIMBA GERMANĂ
Dr. Andreea Scrumeda
Dr. Andreea Scrumeda
I
2.6 Tip de evaluare

EVP

2.7 Regimul discipinei*

OP

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
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
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a seminarului

1
14
Ore
35
5
20
10
2
0
72
100
4

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

-

medierea limbajului scris şi vorbit, a regulilor de pronunţie şi de gramatică, intelegerea regulilor
gramaticale şi aplicarea lor corectǎ în conversaţie.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
▪ Comunice în limba germană
▪ Explice in limba germana
▪ Descrie in limba germana

8. Conţinut
Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Formule de salut, formule de prezentare,
alfabetul, noţiuni fonetice de bază

interactiv

[1, 2]-2h

2.

Conversaţia telefonică, numeralul cardinal,
negaţia “nicht”, “W-Frage, Ja/Nein-Frage”.

interactiv

[1, 2]-2h

3.

Discutie la cafenea, articolul hotărât,
articolul nehotărât, negaţia „kein/keine“

interactiv

[1, 2]-2h

4.

Pronumele personal, conjugarea verbului la
prezent, verbele “sein” şi “haben”

interactiv

[1, 2]-2h

5.

Călătorind în Europa: naţionalităţi, limbi
europene, ţări, capitale, puncte cardinale.

interactiv

[1, 2]-2h

6.

Recapitulare: vocabular

interactiv

[1, 2]-2h

7.

Recapitulare: gramatică

interactiv

[1, 2]-2h

8.1

Bibliografie
[1] Eurolingua A1. Kursbuch und Sprachtrainer. Einheit 1-16 – Europäischer Referenzrahmen A 1 (Lernmaterialien)
(Berlin: Cornelsen2005) (manual de curs si seminar conform cu noul cadru de referință european).
[2] CD atasat manualului: Eurolingua A1. Kursbuch und Sprachtrainer. Einheit 1-16 – Europäischer Referenzrahmen A
1 (Lernmaterialien) (Berlin: Cornelsen 2005).
Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii

1.

Exercitii cu formule de salut, formule de
prezentare, alfabetul

interactiv

[1, 2]-2h

2.

Exercitii cu numeralul cardinal, negaţia
“nicht”, “W-Frage, Ja/Nein-Frage”

interactiv

[1, 2]-2h

interactiv

[1, 2]-2h

interactiv

[1, 2]-2h

interactiv

[1, 2]-2h

8.2

3.
4.
5.

Exercitii cu articolul hotărât, articolul
nehotărât, negaţia „kein/keine“
Exercitii cu pronumele personal,
conjugarea verbului la prezent, verbele
“sein” şi “haben”
Exercitii cu naţionalităţi, limbi europene,
ţări, capitale, puncte cardinale

(ore şi referinţe bibliografice)

6

Recapitulare: exerciţii de vocabular

interactiv

[1, 2]-2h

7

Recapitulare: exerciţii de gramatică

interactiv

[1, 2]-2h

Bibliografie
[1] Eurolingua A1. Kursbuch und Sprachtrainer. Einheit 1-16 – Europäischer Referenzrahmen A 1 (Lernmaterialien)
(Berlin: Cornelsen2005) (manual de curs si seminar conform cu noul cadru de referință european).
[2] CD atasat manualului: Eurolingua A1. Kursbuch und Sprachtrainer. Einheit 1-16 – Europäischer Referenzrahmen A
1 (Lernmaterialien) (Berlin: Cornelsen 2005).

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/ Laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Data completării

Titular de curs
Dr. Andreea Scrumeda

10.2 Metode de evaluare
scris
vorbit

Titular de seminar
Dr. Andreea Scrumeda

24.09.2021

Data avizării în departament

27.09.2021

10.3 Pondere în
nota finală (%)
50%
50 %

Director de departament

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 studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de
1 2.5 Semestru
studiu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
Licenţă
Psihologie

Limba engleză
Vasiliu Daniela
1

2.6 Tip de evaluare

EVP

2.7 Regimul
discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
3.6. seminar/laborator
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
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
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

2
28
ore
35
15
20
2
72
100
4

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1 – Înţelegerea şi producerea de texte ştiinţifice în limba engleză cu aplicabilitate în domeniul
Psihologiei
• C1.1. Analiza şi interpretarea textului din limba-sursă din perspectiva transpunerii lui în
limba-ţintă.
• C1.2. Identificarea structurilor lingvistice care comportă cele mai mari dificultăţi din
perspectiva demersului traductologic (expresii idiomatice, verbe frazale, colocaţii, substantive
compuse etc.).
• C1.3. Construirea unor modele de traducere care să ia în calcul atât terminologia specifică
domeniului Psihologiei, cât şi coerenţa lingvistică a textului respectiv.
• C1.4. Identificarea, prin exerciţii de traducere si retroversiune, a unor echivalenţi lingvistici
fideli şi utilizarea lor adecvată în domeniul Psihologiei.
• C1.5. Analiza comparativă a mai multor soluţii de traducere şi alegerea celei mai potrivite în
funcţie de abordarea teoretică, paradigma şi orientarea metodologică pe care textul respectiv
le avansează.
• C1.6. Elaborarea de argumente lingvistice şi ştiinţifice care să valideze traducerea unui text
din domeniul Psihologiei.
CT1 Aplicarea tehnicilor de traducere şi retroversiune a unui text din domeniul Psihologiei în vederea
producerii de lucrări ştiinţifice în limba engleză care să respecte atât rigorile gramaticale şi lexicosemantice ale acestei limbi, cât şi terminologia specifică cercetării din domeniul Psihologiei.

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Înţelegerea şi producerea de mesaje scrise şi orale în limba engleză într-o diversitate de contexte
socio-culturale şi în mediul profesional.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
▪ Înţeleagă şi să producă mesaje scrise şi orale emise în limba engleză
▪ Să adapteze conţinutul comunicării scrise sau orale în funcţie de destinatar (stil formal/informal)
▪ Să utilizeze corect structurile gramaticale specifice limbii engleze
▪ Să extragă informaţia relevantă dintr-un text redactat în limba engleză sau dintr-un mesaj audiat
▪ Să participe activ la conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale
▪ Să relateze clar şi fluent, oral şi în scris, întâmplări reale sau imaginare, situaţii cotidiene,
experienţe personale
▪ Să comunice eficient în mediul profesional
▪ Să redacteze lucrări ştiinţifice în limba engleză

8. Conţinut
8.1
1.

Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bibliografie
Referinţe principale:

Referinţe suplimentare:
..
8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1.

Seminar introductiv; test iniţial

Prelegerea

2 ore

2.

Present Simple and Continuous

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

3.

Situaţii speciale de utilizare a
prezentului (verbe – excepţie)

Prelegerea, demonstraţia
Metoda interactivă

2 ore

4.

Present Perfect Simple

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

5.

Present Perfect vs. Present Tense

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

6.

Present Perfect Continuous

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

7.

Present Perfect vs. Past Tense

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

8.

Past Tense Simple and Continuous

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

9.

Past Perfect
Past Perfect Continuous

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

10.

Past Perfect vs. Past Tense

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

11.

Modalităţi de exprimare a viitorului

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

12.

Future Perfect

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

13.

Sinteza timpurilor

Prelegerea, exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

14.

Recapitulare

Exerciţiul aplicativ
Metoda interactivă

2 ore

Bibliografie

Raymond Murphy – English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1999
Mark Nettle and Diana Hopkins, Developing Grammar in Context, Cambridge University Press, 2003

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
•
•

Prezentarea în limba engleză a unor cercetări din domeniul Psihologiei în vederea participării
viitoare la diverse conferinţe ştiinţifice
Redactarea de articole ştiinţifice în limba engleză în vederea publicării acestora în reviste de
specialitate

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Testare scrisă şi orală;
evaluare pe parcursul
semestrului

Test - 50%
Evaluare
activitate - 50 %

10.4 Curs
10.5 Seminar/ Laborator

Prezenţa la seminare
Implicarea activă pe
parcursul semestrului

10.6 Standard minim de performanţă

Capacitatea de a utiliza vocabularul şi structurile gramaticale studiate pentru a comunica oral şi în scris pe
diverse teme.

Data completării
24.09.2021

Titular de curs

Data avizării in departament

27.09.2021

Titular de seminar
Vasiliu Daniela

Director de departament
Prof univ. dr. Andrei Holman

