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DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihologie interculturală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Daniela Moza 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Op. 

 

2. 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 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat  8 

Examinări    4 

Alte activităţi…………………………………… -- 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • orice curs introductiv de psihologie socială / sociologie 

4.2 de competenţe • nu este cazul 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Prezență minim 50% 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Prezență minim 70% 

 

5. Competenţele specifice acumulate 
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei  

- Descrierea conceptelor, modelelor, teoriilor, proceselor cât si a normelor relevante pentru definirea 

personalității în raport cu variabilele culturale 

- Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru interpretarea unor situaţii, probleme, oportunităţi 

organizaţionale specifice în medii multiculturale.  

Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice 

- Argumentarea tehnicilor, procedeelor, metodelor de evaluare si diagnostic relevante pentru 

interpretarea unor realităţi culturale specifice. 

- Adaptarea și optimizarea procesului de evaluare şi diagnoză psiho-socială in context e culturale 

diferite.  

- Optimizarea strategiilor, metodelor și tehnicilor de intervenţie organizaţională confrom paradigmei 

interculturale. 
  

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifica domeniului psihologiei 

- Formularea și comunicarea informațiilor cu caracter profesional într-o manieră adaptată specificului 

interlocutorului.  

- Auto-analiza modalităţii de a comunica şi valorificarea feedback-ului din partea interlocutorului în 

medii multiculturale.  

- Optimizarea modalităţilor de comunicare a informaţiilor cu caracter profesional  
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 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice  

• Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei  

 

 

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

✓ Însuşirea perspectivei interculturale în abordarea psihologică și studierea variabilităţii 

culturale a postulatelor psihologice. 

7.2 Obiectivele specifice ✓ Să își însușească modelele teoretice cele mai importante ale dimensiunilor culturale  

✓ Să opereze cu probe relevante care măsoară dimensiuni culturale;  

✓ Să elaboreze un design  de cercetare care include probe cu dimensiuni culturale, alături de 

probele de personalitate, precum și de cele care evaluează variabilele organizaționale și 

cele structurale. 

 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

C1. Imperativul asumării perspectivei 

interculturale în psihologia contemporană. 

Psihologia interculturală şi reconstrucţia 

psihologiei. 

Prelegere De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 
teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 13-20. 

 

C2. Miza unei abordări proprii psihologiei 

interculturale. Definiţii operaţionale. 

Psihologia interculturală: o altă modalitate de 

interpretare a societăţii. 

Natura socio-culturală a comportamentului 

uman. O definiţie preliminară a culturii 

Prelegere, 

conversație, 
demonstrație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 20-32 

C3. Asimilarea culturii. Cultură şi 

identitate.  

Socializarea subiectului uman prin cultură. 

Învăţarea cultural. 

Dialogul între culturi. 

Opţiuni epistemologice în psihologia 

Prelegere, 

conversație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 33-50. 
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interculturală. 

Etnocentrismul. 

Relativismul cultural. 

Raportul universal-general-particular în 

psihologia intercultural. 

Opţiuni metodologice în psihologia 

intercultural. 

C4. Contactul şi schimbul între culturi. 

Aculturaţia.  

Situaţii de aculturaţie. 

Procese de aculturaţie. 

Tipologia fenomenelor de aculturaţie. 

Şocul cultural. 

Cercetări psihosociologice asupra fenomenelor 

de mobilitate socială masivă. Emigrarea în 

masă. 

Prelegere, 

conversație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 51-64. 

 

C5. Studii interculturale asupra 

fenomenelor perceptive în registrul vizual. 

Percepţia şi iluziile optice. 

Cercetări care pun în evidenţă relativismul 

cultural în privinţa iluziilor optice 

Prelegere, 

conversație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 65-70. 
 

C6. Universalism şi relativism cultural în 

psihologia socială (I). 

Etnocentrismul metodologic şi carenţele sale. 

Principiul simplei expuneri. 

Lenea socială. 

Conformismul. 

Devianţa socială. 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 71-82. 

 

C7. Universalism şi relativism cultural în 

psihologia socială (II). 

Obedienţa faţă de autoritate. 

Stilul de conducere. 

Decizia de grup. 

Polarizarea de grup. 

Conflictul intergrupuri. 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 83-98. 

 

C8. Studiul valorilor sociale. Determinările 

culturale asupra comportamentului 

organizaţional. 

Definirea culturilor naţionale. 

Un reper al psihologiei interculturale - studiul 

lui G. Hofstede. 

Evaluarea cercetării lui G. Hofstede. 

Limitele studiului realizat de G. Hofstede 

Prelegere, 

conversație, 
demonstrație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 99-124. 
Hofstede, G., Hofstede, J. G., Minkov, H. (2012). Culturi și organizații. 

Softul mental. București: Humanitas, pp. 59-93. 

 
 

C9. Cercetări ulterioare care pornesc de la 

modelul lui G. Hofstede. 

Nuanţări şi reformulări conceptuale. 

Relaţia între individualism-colectivism şi 

independenţă-interdependenţă. 

Alte cercetări asupra valorilor sociale care 

urmează demersului lui G. Hofstede. 

Chinese Culture Connection (CCC); 

contribuţia lui M. H. Bond. 

Modelul valorilor sociale propus de S. 

Schwartz. 

Modelul psiho-antropologic realizat de A. 

Fiske. 

Modelul GLOBE  

Modelul axiomelor sociale 

 

Prelegere, 

conversație, 
demonstrație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 125-153, pp. 165-
183. 
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C10. O sinteză asupra dimensiunii polare 

cu cel mai sporit grad de „universalitate”: 

individualism – colectivism şi asocierea sa 

cu alte variabile psihosociologice. 

Rezumatul definiţiilor consacrate privitoare la 

individualism – collectivism. 

Comparaţii interculturale realizate pe 

dimensiunea individualism-colectivism. 

Specificităţi ale dimensiunii individualism-

colectivism în diferite culturi naţionale. 

Factori sociali care potenţează dimensiunea  

individualism – collectivism. 

Caracteristici personale care reflectă 

individualismul şi colectivismul. 

Implicaţii ale individualismului şi 

colectivismului în mediul educaţional - studiu 

de caz. 

Influenţa culturii organizaţionale asupra 

celorlalte dimensiuni din modelul lui G. 

Hofstede. 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 184-218. 

 

C11. Valori sociale şi variabile 

psihosociologice. 

Un rezumat asupra modelelor structurale 

proprii sistemelor de valori culturale. 

Modelul GLOBE 

Modelul World Values Survey (WVS) 

Cercetări relevante asupra pofilelor valorice 

realizate în context românesc. 

Prelegere, 

conversație, 
demonstrație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 153-165. 
 

C12. Dialogul cu « celălalt » la nivel 

structural şi interindividual. 

Dialogul cu « celălalt » la nivel interpersonal. 

Autodezvăluirea. 

Relaţii interpersonale complexe: dragostea 

analizată intercultural 

Prelegere, 

conversație, 
demonstrație 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 265-274. 

 

C13. Cogniţia socială şi determinările sale 

culturale. 

Independenţa de cîmp. 

Self-ul în context social. 

Conceptul de self. 

Descrierea de sine. 

Self-monitorig-ul. 

Studiul intercultural al deindividualizării. 

„Îmbrăcarea” self-ului. 

 

Prelegere, 

conversație, 
problematizare 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 275-289. 
 

C14. Expresivitatea emoţională examinată 

din perspectivă intercultural. 

Paradigma alegerii impuse vs. paradigma 

alegerii libere în evaluarea exteriorizării 

faciale a emoţiei 

Agresivitatea şi faţetele sale studiate 

intercultural. 

Comportamentul prosocial. 

 

Prelegere, 

conversație. 

De citit: Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere 

teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom, pp. 290-299. 

   

Bibliografie selectivă (principală) 

Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom.  

Hofstede, G., Hofstede, J. G., Minkov, H. (2012). Culturi și organizații. Softul mental. București: Humanitas. 

Bibliografie secundară: 

Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Pandey, J., Dasen, P. R., Saraswathi, T. S., Segall, M. H., Kagitcibasi, C. (eds.). (1997). 

Handbook of cross-cultural psychology, 2nd ed. Boston: Allyn&Bacon.   
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Berry, J. W., Poortinga, Segall, M. H., Dasen, P. R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and application. New 

York, Cambridge: Cambridge University Press. 

Berry, J. W., Segall, M. H., Kagitcibasi, C. (1997). Handbook of cross-cultural psychology: vol. 3. Social behavior and 

application. Boston: Allyn&Bacon.   

Camilleri, C. (1999). La psychologie interculturelle. In E. Drozda-Senkowska (ed.). Psychologie sociale. Paris : Les 

Editions d’Organization, 93-119. 

Cucoş, C. (2000). Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale. Iaşi: Polirom. 

Dasen, P., Perregaux, C., Rey, M. (eds.). (1999). Educaţia interculturală. Iaşi: Polirom. 

Gavreliuc, A. (2015). Cross-Cultural Organizational Psychology. http://alingavreliuc.wordpress.com/master/  

Hofstede, G. (1991/1996). Managementul structurilor multiculturale. Sofware-ul gîndirii. BucureştiŞ Editura Economică. 

Iacob. L., Lungu, O. (1999). Imagini identitare. Iaşi: Eurocart. 

Ladmiral, J. R., Lipiansky, E. M. (1989/1991). La communication interculturelle. Paris: Armand Colin. 

Segall, H. M., Dasen, P., Berry, J. W., Poortinga, Y. H. (1999). Human behavior in global perspective. An introduction in 

Cross-Cultural Psychology. Boston: Allyn&Bacon. 

Shiraev, E., Levy, D. (2004). Cross-cultural psychology. Critical thinking and contemporary applications. Boston: 

Allyn&Bacon. 

Smith, E. R., Mackie, D. (2000). Social psychology. Philadelphia, Levittown: Taylor&Francis. 

Smith, P. B., Bond, M. H., & Kağitçibaşi, Ç. (2006). Understanding social psychology across cultures: Living and working 

in a changing world (3rd rev. ed.). London, UK: Sage. 

Triandis, H. C. (1995). Individualism – collectivism. Boulder, CO: Westview. 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

S1. Ce este cultura?   
Exercițiu; 

conversație. 

Studenții vor descoperi multiplele înțelesuri/sensuri și niveluri ale 

culturii prin analogii cu diferite obiecte/fenomene obiective. 

S2 + S3. Diferențe culturale majore între Vest 

și Est (la nivelul cognițiilor, emoțiilor și 

comportamentului indivizilor). 

Vizionare film 
documentar; 

exerciții; 

conversație. 

Lee, J.-O., Kim, M., Irwin, M., Nisbett, R. E., Peng, K., Markus, H. R., 

Cohen, D., ... Film Ideas (Firm),. (2009). East and West. EBS 
Documentary. 

S4 + S5. Dimensiunea culturală Individualism 

– Colectivism. 

Simulare de grup 

complexă; 

demonstrație; 
conversație. 

Inducerea aspectelor culturale de bază ale individualismului și 

colectivismului în 2 grupuri. Grupurile vor interacționa cu 

scopuri/sarcini specifice. Studenții vor experimenta efectele specificului 
cultural al grupului din care fac parte asupra modului lor de a gândi, a 

simți și a se comporta. 

S6 + S7. Structurarea multidimensională a 

sinelui. Enculturație și aculturație. 

Simulare de grup 
complexă; 

demonstrație; 

conversație. 

Simularea metodelor și proceselor prin care se structurează sinele, pe 8 
planuri ale funcționării individuale (dimensiuni ale structurării sinelui), 

prin intermediul agenților de bază ai socializării copiilor. Demonstrarea 

proceselor complexe de aculturație care au loc în cazul imigrației într-o 
cultură diferită. 

Bibliografie selectivă (principală) 

Gavreliuc, A. (2011). Psihologia interculturală. Repere teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom.  

Hofstede, G., Hofstede, J. G., Minkov, H. (2012). Culturi și organizații. Softul mental. București: Humanitas. 
Bibliografie secundară: 

Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Pandey, J., Dasen, P. R., Saraswathi, T. S., Segall, M. H., Kagitcibasi, C. (eds.). (1997). Handbook of cross-cultural 

psychology, 2nd ed. Boston: Allyn&Bacon.   
Berry, J. W., Poortinga, Segall, M. H., Dasen, P. R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and application. New York, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Berry, J. W., Segall, M. H., Kagitcibasi, C. (1997). Handbook of cross-cultural psychology: vol. 3. Social behavior and application. Boston: Allyn&Bacon.   
Camilleri, C. (1999). La psychologie interculturelle. In E. Drozda-Senkowska (ed.). Psychologie sociale. Paris : Les Editions d’Organization, 93-119. 

Cucoş, C. (2000). Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale. Iaşi: Polirom. 

Dasen, P., Perregaux, C., Rey, M. (eds.). (1999). Educaţia interculturală. Iaşi: Polirom. 
Gavreliuc, A. (2015). Cross-Cultural Organizational Psychology. http://alingavreliuc.wordpress.com/master/  

Hofstede, G. (1991/1996). Managementul structurilor multiculturale. Sofware-ul gîndirii. BucureştiŞ Editura Economică. 

Iacob. L., Lungu, O. (1999). Imagini identitare. Iaşi: Eurocart. 
Ladmiral, J. R., Lipiansky, E. M. (1989/1991). La communication interculturelle. Paris: Armand Colin. 

Segall, H. M., Dasen, P., Berry, J. W., Poortinga, Y. H. (1999). Human behavior in global perspective. An introduction in Cross-Cultural Psychology. 

Boston: Allyn&Bacon. 
Shiraev, E., Levy, D. (2004). Cross-cultural psychology. Critical thinking and contemporary applications. Boston: Allyn&Bacon. 

Smith, E. R., Mackie, D. (2000). Social psychology. Philadelphia, Levittown: Taylor&Francis. 

Smith, P. B., Bond, M. H., & Kağitçibaşi, Ç. (2006). Understanding social psychology across cultures: Living and working in a changing world (3rd rev. 
ed.). London, UK: Sage. 

Triandis, H. C. (1995). Individualism – collectivism. Boulder, CO: Westview. 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă deopotrivă așteptărilor Colegiului Psihologilor din România, Comisia aplicativă de 
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Psihologia muncii, psihologia transporturilor și aplicată în servicii.  De asemenea, alegerea temelor cu conținut aplicativ s-a realizat în 

urma consultării pieței serviciilor de evaluare psihologică, atât din zona Resurselor Umane, cât și cea a Cabinetelor de Psihologie. 

 

9.  Evaluare 

Tip 

activitate 

Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

Curs Cunoștințe 

și abilități. 

Capacitatea 

de a rezolva 

o sarcină 

individuală 

(examen 

final) 

Se va combina evaluarea finală (a cursului) cu cea continuă (prin 

intermediul unei activități individuale de pregătire de-a lungul 

semestrului (proiect). Fiecare activitate (proiect/curs) contribuie cu o 

pondere precizată la nota finală. Astfel, ponderea cursului în nota finală 

este de 70%, iar cea a proiectului de 30%.  

 

Pentru fiecare din aceste activități studentul va fi notat cu note de la 1 

(standardul corespondent competenței 0%) la 10 (standardul 

corespondent competenței de 100% solicitată), standardul minimal fiind 

5 (corespondent competenței de 50% solicitată). 

 

 

Evaluarea finală (a cursului), care se desfășoară în cadrul unui examen 

scris de 110 minute, va cuprinde 4 subiecte din conținutul materialului 

prezentat în Handbook-ul 1 și în documentele bibliografice 

complementare, cu următoarea pondere:  

 

 

Evaluare finală (curs)  

1 subiect care tratează un 

conținut general 

5 puncte 

2 subiecte care tratează un 

conținut specific 

2 X 2 puncte = 4 

puncte   

din oficiu 1 punct 

TOTAL 10 puncte 

 

Evaluarea continuă (proiect) va fi realizată prin estimarea performanței 

studentului în următoarele sarcini: 

Evaluare continuă  

Traducere individuală / de grup a unui text relevant dintr-

un jurnal de specialitate 

9 

puncte 

SAU //  

Meta-analiză a unei dimensiuni psiho-sociale convenite cu 

titularul cursului 

9 

puncte 

SAU //  

Reaction paper pornind de la un text de specialitate de 

referință) (ghid: 

https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/reaction-

paper-guide.pdf) 

9 

puncte 

Din oficiu 1 

punct 

TOTAL 10 

puncte 

 
 

90% - 

evaluare 

finală (din 

care o 

pondere de 

0.2 = 

sarcină de 

cercetare) 

10% - 

proiect 

 

Seminar Cunoștințe 

și abilități. 

Capacitatea 

de a rezolva 

o sarcină 

Sarcină de evaluare care se va preda în spațiul virtual din Google 

Classroom (GC) alocat disciplinei, la o dată anunțată în prealabil de 

coordonator. Cerințele și instrucțiunile specifice vor fi puse la dispoziția 

studenților în GC/Psihologie Interculturală. 

30% 
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individuală. 

  RESTANȚE - SISTEMUL DE EVALUARE 

În toate sesiunile ulterioare studenții vor susține o evaluare similară 

celei din prima sesiune. 

Principiul care va fi operaționalizat: orice activitate anterioară evaluată, 

care a condus la promovarea globală a unei sarcini, va fi recunoscută în 

sesiunile ulterioare.  

Nota rezultată va fi calculată cu ponderea corespondentă activităților 

desfășurate: evaluare finală (70%, care include sarcina de cercetare), 

activitate de tip proiect (30%) în evaluarea finală. 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
Notarea cu minim 5 a evaluării finale (cu pondere de 70% în nota finală), în cadrul sesiunii de examene, si cu 5 a 

activității de proiect (30% din nota finală). 

 

 

Data completării 

...................... 

Semnătura titularului de curs 

Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc 

Semnătura titularului de 

seminar 

Asist. univ. dr. Daniela Moza 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament, 

 

 

 


