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FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. 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 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihologie socială 

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

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.cercet.dr. Alin Semenescu (3 grupe) 
Drd. Gianina Lăzărescu (4 grupe) 

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

DO. 

 
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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 24 

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

Tutoriat  9 

Examinări  4 

Alte activităţi…………………………………… -- 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  nu este cazul 

4.2 de competenţe  nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 
 

 Prezență minim 50% 

 Condiții tehnice necesare: dispozitiv (laptop 
/sau/ unitate centrală & desktop /sau/ tabletă 
/sau/ telefon mobil) conectat la internet si 
dotat cu camera video si microfon 

Platforma utilizată: Google Classroom - qvxpvj3 

 Accesul la resurse educaționale – pe platforma 
Moodle /elearning.e-uvt.ro & site propriu / 
meniul ”Psihologie socială”: 
https://alingavreliuc.wordpress.com/psihologi

https://alingavreliuc.wordpress.com/psihologie-sociala/
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e-sociala/ 
 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezență minim 70 % 

 Condiții tehnice necesare: device (laptop /sau/ 
unitate centrală & desktop /sau/ tabletă /sau/ 
telefon mobil) conectat la internet si dotat cu 
camera video si microfon 

 Platforma utilizată: Google Classroom - 
zseekhk 

 Accesul la resurse educaționale – pe platforma 
Moodle /elearning.e-uvt.ro & site propriu / meniul 
”Psihologie socială”: 
https://alingavreliuc.wordpress.com/psihologie-
sociala/ 
 

 
6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie 

parcurgerea și promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

 capacitatea de a înțelege şi descrie principalele concepte, paradigme şi 
metodologii utilizate în cercetarea psihologică, în general, și în psihologia 
socială, în special.  

 capacitatea de adaptare a terminologiei şi a strategiilor de comunicare în 
funcție de categoriile socio-profesionale vizate ca si clienți si a 
intervențiilor. 

 

Abilități 

 capacitatea de a identifica probleme-cheie pentru cercetarea si practica 
psihologică. 

 capacitatea de a elabora un proiect de cercetare psihologică de 
complexitate medie, pe baza principalelor paradigme şi teorii psihologice 
însușite. 

 capacitatea de a elabora un proiect de cercetare psihologică de 
complexitate medie, pe baza principalelor paradigme şi teorii psihologice 
însușite. 

 

Responsabilitate 
și autonomie 

 capacitatea de a lucra independent (eventual cu o minimă îndrumare) 
pentru obținerea informațiilor. 

 capacitatea de a deprinde strategiile de muncă riguroasă, eficientă şi 
responsabilă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de rezultat, pe 
baza principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională. 

 dezvoltarea unor abilități de autocontrol permanent şi conștient cu privire 
la motivațiile pentru învățare, prin raportare la propriile obiective de 
dezvoltare profesională şi personală. 

 

 
 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

Curs 1: Mizele şi angajamentele unui Prelegere Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

https://alingavreliuc.wordpress.com/psihologie-sociala/
https://alingavreliuc.wordpress.com/psihologie-sociala/
https://alingavreliuc.wordpress.com/psihologie-sociala/
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curs de Psihologie socială astăzi, la 
Departamentul de Psihologie. Definiţii 
alternative. Repere ale evoluţiei 
disciplinei.  

Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 15-
18. 

Curs 2 – Identitatea psihologiei sociale Prelegere, 
conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 19-

33. 

Curs 3 – Simpla prezenţă a „celuilalt”. 
„Celălalt” ca realitate antropologică. 
Facilitarea socială. Frînarea (lenea) 
socială 

Prelegere, 
conversație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 34-

43. 

Curs 4 – Deschiderea către „celălalt”. 
Interacționismul simbolic. 
Autopercepţia, autoprezentarea  

Prelegere, 
conversație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 44-

56. 

Curs 5 – Deschiderea către „celălalt”. 
Autodezvăluirea 

Prelegere, 
conversație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 57-

61. 

Curs 6 – Construirea înțelesului lumii 
sociale. Atribuirea. Stereotipurile. 
Disonanța cognitivă. Orbirea alegerii 

 

 Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 76-

99. 

Curs 8 – Raportarea față de lumea 
socială. Formarea atitudinilor sociale. 
Raportul atitudinii-opinii-
comportamente  

Prelegere, 
conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 100-

111. 

Curs 9 – Raportarea față de lumea 
socială. Prejudecata și discriminarea. 
Sursele prejudecăților. Strategii de 
învingere a prejudecăților.   

Prelegere, 
conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 112-

131. 
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Curs 10 – Influențarea ”celuilalt” – o 
vedere sintetică. Spațiul cognitiv și 
spațiul de viață din perspectiva teoriei 
cîmpului a lui K. Lewin. Stilul de 
conducere. Comportamentul pro-social. 

Prelegere, 
conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 126-

131, 168-170 

Curs 11 – Influențarea ”celuilalt” –
Angajamentul responsabil în sarcină 
(clasa mozaic). Decizia de grup. Gîndirea 
de grup.  

Prelegere, 
conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 172-

185. 

Curs 12 – (I)raționalitatea raționalității. 
Setul mental – ”pilotul automat” în 
procesarea cognitivă din gîndirea 
cotidiană. Iluzia retrospectivă. Mesaje 
subliminale și luarea deciziilor 

Prelegere, 
conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 186-

193. 

Curs 13 – (I)raționalitatea raționalității. 
Luarea deciziilor în condiții de grup. 
Dileme morale, raționalitate și 
angajament emoțional. Recuperarea 
raționalității 

 

Prelegere, 
conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 195-

206. 

Curs 14 – (I)raționalitatea raționalității. 
Dileme morale, raționalitate și 
angajament emoțional. Recuperarea 
raționalității 

 

Prelegere, 
conversație, 
demonstrație 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 

Psihologia socială și dinamica 

personalității. Acumulări, sinteze, 

perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 207-

212. 

8.2 Seminar / laborator Metode de 
predare 

Observaţii 

Seminar 1 -  Repere organizatorice. 
Precizarea și distribuirea sarcinilor de 
lucru 

  

Seminar interactiv 2 – Experimentul în 
psihologia socială. Repere teoretice și 
aplicative 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, 12-31  

Seminar-prezentare 3 – Experimentul în 
psihologia socială. Repere teoretice și 
aplicative. Quizz 1. 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, 12-31  

Seminar interactiv 4 – Formarea 
normelor. Elemente care contribuie la 
formarea normelor. Normalizarea. 
Capacitatea grupului de a perpetua idei 
false 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 132-
137. 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
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(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 32-46. 
Handbook 6: Doise, W., Deschamps, J-Cl. 
& Mugny, G. (1996/2018). Psihologie 
socială experimentală. Iași: Polirom, pp. 
79-90. 
 

Seminar-prezentare 5 – Formarea 
normelor. Elemente care contribuie la 
formarea normelor. Normalizarea. 
Capacitatea grupului de a perpetua idei 
false. Quizz 2.  

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 132-
137. 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 32-46. 
Handbook 6: Doise, W., Deschamps, J-Cl. 
& Mugny, G. (1996/2018). Psihologie 
socială experimentală. Iași: Polirom, pp. 
79-90.  

Seminar interactiv 6 – Conformismul și 
recategorizarea cognitivă – Explicarea 
conformismului 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 137-
141. 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 47-62. 
Handbook 6: Doise, W., Deschamps, J-Cl. 
& Mugny, G. (1996/2018). Psihologie 
socială experimentală. Iași: Polirom, pp. 
104-110. 

Seminar-prezentare 7 – Conformismul 
și recategorizarea cognitivă – Explicarea 
conformismului. Quizz 3.  

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 137-
141. 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 47-62. 
Handbook 6: Doise, W., Deschamps, J-Cl. 
& Mugny, G. (1996/2018). Psihologie 
socială experimentală. Iași: Polirom, pp. 
104-110. 

Seminar interactiv 8 - Obediența. 
Situația experimentală, proceduri 
alternative, factorii care 
influențează/nu influențează obediența. 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 143-
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Dileme deontologice și morale 161 (fără perspectiva interculturală – p. 
156). 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 63-82. 
Handbook 6: Doise, W., Deschamps, J-Cl. 
& Mugny, G. (1996/2018). Psihologie 
socială experimentală. Iași: Polirom, pp. 
111-120. 

Seminar-prezentare 9 – Obediența. 
Situația experimentală, proceduri 
alternative, factorii care 
influențează/nu influențează obediența. 
Dileme deontologice și morale. Quizz 4.  

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 143-
161 (fără perspectiva interculturală – p. 
156). 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 63-82. 
Handbook 6: Doise, W., Deschamps, J-Cl. 
& Mugny, G. (1996/2018). Psihologie 
socială experimentală. Iași: Polirom, pp. 
111-120. 

Seminar interactiv 10 – Influența 
minoritară. Caracteristici. Consistența 
comportamentală 
– Inovația. Influența indirectă. 
Schimbarea latentă și conversiunea 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 161-
166. 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 83-100. 
Handbook 6: Doise, W., Deschamps, J-Cl. 
& Mugny, G. (1996/2018). Psihologie 
socială experimentală. Iași: Polirom, pp. 
120-136. 

Seminar-prezentare 11 – Influența 
minoritară. Caracteristici. Consistența 
comportamentală 
– Inovația. Influența indirectă. 
Schimbarea latentă și conversiunea. 
Quizz 5.  

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 161-
166. 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 83-100. 
Handbook 6: Doise, W., Deschamps, J-Cl. 
& Mugny, G. (1996/2018). Psihologie 
socială experimentală. Iași: Polirom, pp. 
120-136. 
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Seminar interactiv 12 – Cogniția socială 
– Specificul cogniției sociale. Perceperea 
persoanelor. Rolul activ al 
observatorului. Formare impresiilor cu 
privire la persoane. Organizarea ideilor 
cu privire la persoane.  

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 67-
76. 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 101-148 

Seminar-prezentare 13 – Cogniția 
socială  – Specificul cogniției sociale. 
Perceperea persoanelor. Rolul activ al 
observatorului. Formare impresiilor cu 
privire la persoane. Organizarea ideilor 
cu privire la persoane. Quizz 6.  

Exercițiu, 
studiu de caz 

Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 67-
76. 
Pentru detalii de procedură:  
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 101-148. 

Seminar 14 – Seminar-bilanț. 
Reevaluare 

Exercițiu, 
problematizare 

 Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). 
Psihologia socială și dinamica 
personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom, pp. 67-
76, pp. 132-166. 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. 
(2000/2013). Psihologia socială 
experimentală. Iași: Polirom, pp. 9-148. 
Handbook 6: Doise, W., Deschamps, J-Cl. 
& Mugny, G. (1996/2018). Psihologie 
socială experimentală. Iași: Polirom, pp. 
79-90, 104-136. 
Informațiile din prezentările 
coordonatorului de seminar. 

Bibliografie selectivă (principală) 
Handbook 1: Gavreliuc, A. (2019). Psihologia socială și dinamica personalității. Acumulări, sinteze, 
perspective. Iași: Editura Polirom. 
Handbook 2: Drozda-Senkowska, E. (2000/2013). Psihologia socială experimentală. Iași: Polirom. 
Handbook 6: Doise, W.; Deschamps, J. C. & Mugny, G. (1996/2018). Psihologie socială experimentală. 

Iași: Editura Polirom. 
Bibliografie secundară: 
Branscombe, N. & Byrne, R. (2017). Social Psychology (14th edition). New York: Pearson. 
Boncu, Ş. (2002). Psihologia influenţei sociale. Iași: Editura Polirom. 
Boncu, S. & Holman, A. (eds.) (2019). Cum gîndim în viața de zi cu zi. Iași: Polirom. 
Bourhis, R. Y.; Leyens, J. P. (eds.) (1997/2015). Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri. Iași: 

Polirom.  
Chelcea, S. (2006). Un secol de psihosociologie.București: Iași: Editura Polirom. 
Chelcea, S. (ed.). (2008). Tratat de psihosociologie, Iași: Editura Polirom. 
Chelcea, S., Iluţ, P. (eds.) (2003). Enciclopedie de psihosociologie. București: Ed. Economică.  
De Visscher, P., Neculau, A (eds.) (2001). Dinamica grupurilor. Texte de bază. Iași: Editura Polirom. 
Iluţ, P. (2001). Sinele şi cunoaşterea lui. Iași: Editura Polirom. 
Iluț, P. (2009). Psihologie socială și sociopsihologie. Iași: Editura Polirom. 
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Neculau, A. (ed.) (1999). Psihologie socială. Aspecte contemporane. Iași: Editura Polirom. 
Neculau, A. (ed.) (1998). Psihologia cîmpului social. Reprezentările sociale. Iași: Editura Polirom. 
Neculau, A. (ed.). (2003). Manual de psihologie socială. Iași: Editura Polirom. 
Moscovici, S. (1998). Psihologia socială sau maşina de fabricat zei. Iași: Editura Polirom. 
Moscovici, S. (1998). Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt. Iași: Polirom. 
Moscovici, S. (2011). Influență socială și schimbare socială. Iași: Polirom. 
Muchielli, A. (2002). Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare. Iași: Editura Polirom. 
Radu, I., Matei, L & Iluţ, P. (eds.) (1994). Psihologie socială. Cluj: Ed. Exe. 
Yzerbyt, V. & Schadron, G. (2002). Cunoaşterea şi judecarea celuilalt. O introducere în cogniţia socială. 

Iași: Editura Polirom. 

 
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 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/Seminar Cunoștințe și 
abilități. 
Capacitatea 
de a rezolva o 
sarcină 
individuală 
(examen 
final) 

Se va combina evaluarea finală (a cursului) cu cea 
continuă (la seminar). Fiecare activitate 
(seminar/curs) contribuie cu o pondere precizată la 
nota finală. Astfel, ponderea cursului în nota finală 
este de 70%, iar cea a seminarului de 30%.  
 
Nota din conținuturile cursului va fi alcătuită din: 
 
C =((P1+P2)/2)x0.9+(Sa)X0.1  
 
Unde: 
P1 (notă de la 1-10; este necesară obținerea minim 
a notei 5 pentru a fi considerată recunoscută partea 
aceasta de materie) = evaluarea părții 1 a materiei 
de curs prin intermediul unui test grilă. Evaluarea se 
va efectua în cadrul unui parțial susținut la mijlocul 
semestrului, sau, pentru cei care nu se prezintă la 
parțial/nu promovează parțialul/nu sunt mulțumiți 
de nota din parțial, în sesiunea curentă (A1, sau, 
după caz, B1, C șamd) 
 
P2  (notă de la 1-10; este necesară obținerea minim 
a notei 5 pentru a fi considerată recunoscută partea 
aceasta de materie) = evaluarea părții a 2-a a 
materiei de curs = se va realiza în sesiunea curentă 
(A1, sau, după caz, B1, C șamd) și va consta dintr-un 
examen scris clasic.  

70% - curs 
30% - 
seminar 
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P2 = va cuprinde 4 subiecte din conținutul 
materialului prezentat în Handbook-ul 1 
corespondent părții a 2-a a materiei de curs și în 
documentele bibliografice complementare, cu 
următoarea pondere:  
 

Evaluare finală (curs) Punctaj maxim 
corespondent 

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 

 
 
Sa = sarcina argumentativă (”subiectul de nota 
zece”) = evaluată de la 1-10 = reprezintă maxim 1 
punct din nota finală de la partea de curs = care va 
consta în operaționalizarea conceptelor de la curs 
(partea 1 și partea a 2-a a materiei), prin probarea 
capacității de a face inferențe (de tip argumentativ) 
legitime, prin folosirea unor teorii / concepte 
achiziționate în cadrul semestrului la Psihologie 
socială. Vor fi evaluate: forma & structura & 
corectitudinea scrierii, coerența argumentativă, 
stilul redactării.  
 
Pentru fiecare dintre 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 pe parcurs, P1, va cuprinde un test de tip 
parțial cu ajutorul aplicației Google Forms (de 
regulă, în săptămîna 8) și va consta din 18 itemi cu 4 
variante de răspuns (0.5 pct. / item) și va cuprinde 
conținuturile predate la curs pînă în săptămîna 7 
inclusiv.  
În cazul promovării parțialului, la examenul din 
sesiune studenții vor primi un test de evaluare scris 
clasic (descris pe larg mai sus), P2, care va include 
doar conținuturile predate între săptămînile 8-14. În 
cazul în care studentul nu a promovat sau nu este 
mulțumit de nota primită la parțialul P1 (caz în care 
va anunța în prealabil cadrul didactic coordonator), 
va putea susține din nou testul corespondent 
conținuturilor predate în prima parte a semestrului 
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la curs (P1), alături de testul scris clasic (P2). Pentru 
P1 se păstrează nota ce mai mare din diversele 
secvențe de evaluare.  
 
Evaluarea finală / din sesiune (a cursului) va 
cuprinde: 

- Prima parte - un examen de tip grilă, 
organizat cu ajutorul aplicației Google 
Forms, din conținutul materialului prezentat 
în Handbook-ul 1 și va conține 18 itemi (0.25 
puncte fiecare) din cursurile 1-7 
(corespondente parțialului P1, la care se va 
recunoaște sau nu nota obținută), fiecare cu 
4 variante de răspuns, din care o variantă 
este corectă, și un test scris clasic, alcătuit 
din 3 subiecte, descris mai sus (din cursurile 
8-14) – P2. Apoi, se va efectua media între 
P1 și P2, și aceasta se va înmulți cu 0.9 
(maxim 8 puncte) 

- A doua parte – o sarcină argumentativă, 
realizată în scris, pe hîrtie – notată între 1-
10, care se înmulțește cu 0.1 (maxim 1 
punct) 

- Se va considera promovată partea de curs 
dacă studentul obține prin algoritmul 
prezentat mai sus minim nota 5, avînd note 
de promovare (>=5.00) atît la P1, cît și la P2.  

 
Testele de evaluare a cunoștințelor aferente cursului 
(P1, P2) se vor derula cu limită de timp (1 
minut/item la P1; P1=18 minute; P2=60 minute, la 
care se adaugă Sa=15 minute. Itemii vor fi ordonați 
aleatoriu în fiecare chestionar din P1.  
 
 
 
Evaluarea continuă (la seminar) va fi realizată prin 
estimarea performanței studentului în următoarele 
sarcini: 

Evaluare continuă 
(seminar) 

 Obs. 

Prezentarea în 
fața grupului a 
unui conținut 
convenit cu 
coordonatorul de 
seminar din 
tematica indicată 
pentru fiecare 
seminar, din alte 

Până la 2.5 
puncte 
suplimentare 
la nota de 
seminar, în 
funcție de 
nota 
obținută. 
(evaluarea 

Sarcină 
obligatorie 
pentru 
intrarea în 
sesiunea 1.  
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documente 
bibliografice 
complementare 
(stabilite de 
comun acord cu 
coordonatorul de 
seminar) sau, 
alternativ, 
scrierea unei 
sinteze narative 
(review study) pe 
un subiect 
convenit cu 
coordonatorul de 
seminar ori 
realizarea unui 
studiu empiric 
(empirical study) 
pe o temă 
convenită în 
prealabil cu 
coordonatorul 
seminarului.  

prezentării/ 
review/studiu 
cu 6 = +0.5 
pct, 7 = +1 
pct, 8 = +1.5 
pct., 9 = +2 
pct., 10 = 
+2.5 pct). 
 

Participarea 
activă la seminarii 
(interacțiunea 
intelectuală cu 
colegii și 
coordonatorul de 
seminar / sarcini 
de argumentare; 
traducerea unui 
text de 
specialitate; 
proiect de 
cercetare 
individual sau de 
grup; sarcini pe 
temele studiate) 

(+1) punct 
(suplimentar) 

 

Evaluarea prin 
intermediul a 6 
verificări (de tip 
quiz) susținute 
după fiecare temă 
de seminar 
finalizată, din 
conținuturile 
parcurse. 
 (fiecare quiz va 
conține un test 

Notă de la 1-
10 
Nota 
cumulată din 
cele 6 
verificări de 
tip quiz = 
pondere 100 
% din nota de 
seminar: și 
trebuie să fie 

Sarcină 
obligatorie 
pentru 
intrarea în 
sesiunea 1.  
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grilă cu 3 itemi / 4 
variante de 
răspuns = total = 
18 itemi semestru 
// prag de 
promovare = 8 
itemi cu răspuns 
corect din 18) 

>= 5.00, 
pentru 
intrarea în 
sesiunea 1. 
În S14 există 
posibilitatea 
reevaluării, 
când se poate 
suține 
întregul test 
de 18 itemi 

   

TOTAL 10 puncte  

 
Vor avea dreptul de a participa la examenul din 
prima sesiune doar studenţii care au parcurs şi 
promovat activităţile de seminar (au obținut minim 
nota 5 pentru activitățile globale de seminar ) 
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. 
În sesiunile ulterioare sesiunii 1 studenții care nu au 
promovat seminarul vor primi un test grilă online, 
din conținutul parcurs la seminar (pondere 30% din 
nota finală), în completarea testului pentru partea 
de curs, primind un număr adițional de minute, 
indicate explicit înaintea examenului. De asemenea, 
în cadrul acestor sesiuni de evaluare, volumul de 
muncă/tipul/structura subiectelor din partea de curs 
va fi similară cu cea din sesiunea 1 de evaluare. 

10.6 Standard minim de performanţă 

Standardul minimal pentru fiecare din sarcinile descrise mai sus este 5 (corespondent  asimilării în 
proporție de 50% a competenței specifice solicitate). 
 

 
 
 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc 

 

Semnătura titularului de 
seminar 

Asist.cercet.dr. Alin Semenescu 

Drd. Gianina Lăzărescu 
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Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament, 

 

 

 

 


