
FIŞA DISCIPLINEI
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1. Date despre program  

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Ştiinţe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Asistentă socială, Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Asistență Socială, Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
 

2. Date despre disciplină  

 

2.1 Denumirea disciplinei Psichologia educației SW2213 

2.2 Titularul activităţii de curs Dr. Kiss János 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

  Dr. Kiss János 

2.4 Anul de studiu I, II 

2.5 Semestrul II 

2.6 Tipul de evaluare Verificare 

2.7 Regimul disciplinei DS, opțională 

 

3. Timpul total estimat  

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 
 

15 

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

15 

Tutoriat  - 

Examinări  2 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 45 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul)  

 
 

4.1 de curriculum 
 

  

4.2 de competenţe 
 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

 
 



5.1 de desfăşurare a cursului 
 

 

 

 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 

 
1
Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
Profesionale 

 

 identificarea unor posibilităţi de intervenţie practică în diferitele domenii de 

activitate social-umană, precum şi de aplicare rezultatelor cunoaşterii psihologice 

ştiinţifice;  

 utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor de cunoaştere teoretică şi practică, în 

scopuri explicativ-interpretative şi practic-aplicative prin realizarea de 

microcercetări 

Competenţe 
Transversale 

 

 competenţa de a reflecta sistematic asupra propriului proces de învăţare şi dezvoltare 

personală  

 competenţe de a asuma responsabilitatea pentru procesul dezvoltare a preşcolarilor şi 

elevilor, de comunicare eficientă şi colaborare  

 competenţa de a valorifica expertiza proprie şi resursele de învăţare accesibile, 

conştiinţa progresului tehnologic  

competenţa de a stăpâni dinamicile  

7. Obiectivele disciplinei  
 

7.1 Obiectivul general al 
Disciplinei 

 

 Scopul cursului este de a prezenta fenomenele psihologice de bază în 

procesul activității educaționale 

Formarea unei concepții științifice cu privire la modul de manifestare 

afenomene lor psihice în contextul activităţilor instructiv-educative.  

Prezentarea  importanței  a unei comunicări pedagogice eficiente în activitatea 

didactică, astfel încât studenții să poată oferi abilități de predare  eficiente și 

activități pedagogice adecvate. 
7.2 Obiectivele specifice 

 
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale ale psihologiei 

educaţiei;  

Înţelegerea rolului factorilor educaţionali şi a modului în care pot influenţa 

procesul de formare şi dezvoltare a proceselor, funcţiilor şi însuşirilor psihice;  
 

  

8. Conţinuturi  

8.1 Curs  Metode de predare 

 
Observaţii 

 

Subiect: Relația dintre educație și psihologie, 

subiectul, principalele subiecte și metode ale 
psihologiei educației 
Cuvinte cheie: psihologie, pedagogie, educație, 

didactică, metode 

Activitate frontală 2 ore 

Subiect: fenomenele psihologice importante și rolul lor 
în activitatea pedagogică 
Cuvinte cheie: percepție, motivație, atenție, memorie, 

emoții, gândire 

Activitate frontală 2 ore 



Subiect: Teorii principale ale procesului de  învățare, 
cele mai importante legi de învățare. 

Cuvinte cheie: legile clasice și operaționale, transferul 
și interferențele, stilurile de învățare 

Activitate frontală 2 ore 

Subiect: Teorii psihologice legate de dezvoltare 

normală/sănătoasă, cauzele comportamentelor deviante 

și atitudini pedagogice eficiente 

Cuvinte cheie: dezvoltarea personalității, faze, devieri, 

alterități, dizabilități, acceptare necondiționată, 

toleranță, empatie 

 

Activitate frontală 2 ore 

Subiect: Conceptul de socializare, scenariile de 
socializare 

Cuvinte cheie: familie ca scenă de socializare, școală 
ca o scenă de socializare, alte locații, mass-media, 
internet 

Activitate frontală 2 ore 

Subiect: Clasa ca unitate organizațională și ca o 
comunitate pedagogică, atmosfera de clasă,  
Cuvinte cheie: mediul fizic, atitudinile pedagogice, 

stilul de conducere, interacțiunile, încrederea, toleranța 

Activitate frontală 2 ore 

Subiect: Rolul comunicării și comunicarea efectivă în 
activitatea pedagogică 
Cuvinte cheie: teorii de comunicare, modalitate de 

comunicare, stil de comunicare, gestionarea 
conflictelor 

Activitate frontală 2 ore 

 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

. Subiect: Relația dintre educație și psihologie, 
subiectul, principalele subiecte și metode ale 
psihologiei educației 

Cuvinte cheie: psihologie, pedagogie, educație, 

didactică, metode 

Prezentare pe baza 

bibliografiei, discuţii 

2 ore 

Subiect: Principalele fenomene psihologice și rolul lor 

în activitatea pedagogică Responsabilitățile 

studentului:  Să recunoaște, cum funcționează diferite 

modalități de percepție – Să fie conștient de procesul 

de gândire umană – și de fenomenul motivației și 

metodele de influențare a acesteia 

Prezentare pe baza 

bibliografiei, discuţii 

2 ore 

Tema: Principalele teorii ale învățării, cele mai 

importante legi ale învățării. Responsabilitățile 

studentului:  - forme de învățare de bază - legile lor de 

bază - diferite stiluri de învățare 

Prezentare pe baza 

bibliografiei, discuţii 

2 ore 

Tema: Teorii psihologice legate de dezvoltare 
normală/sănătoasă, cauzele comportamentelor deviante 

și atitudini pedagogice eficiente 
Responsabilitățile studentului : - Cunoașterea 
principalelor teorii ale dezvoltării - Înțelegerea 

comportamentului deviant și cunoașterea cauzelor  

Prezentare pe baza 

bibliografiei, discuţii 

2ore 



Tema: Conceptul de socializare, scene de  socializare 
Responsabilitățile  studentului: - Identificarea 

conceptului de socializare - Conștientizarea impactului 
diferitelor scenarii de socializare - Accentuarea 
efectelor mass-mediei și ale internetului 

Prezentare pe baza 

bibliografiei, discuţii 

2 ore 

Tema: Clasa ca unitate organizațională și ca o 
comunitate pedagogică, atmosfera de clasă 

 Sarcinile studentului: să fie conștient de importanța 
unui mediu fizic  și  atitudinile pedagogice acvate 

Prezentare pe baza 

bibliografiei, discuţii 

2 ore 

Tema Rolul comunicării și comunicarea efectivă în 

activitatea pedagogică 

Studentul este responsabil pentru - înțelegerea 

conceptelor de bază al comunicării și a regulilor de 

comunicare; - posibilitatea de a utiliza modalitățile de 

comunicare de bază; - cunoașterea diferitelor stiluri de 

comunicare 

Prezentare pe baza 

bibliografiei, discuţii 

2 ore 

 
 
Bibliografie  
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Bagdy E. (1999): Családi szocializáció és személyiségzavarok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

 

Kálmán M. - Kiss J.: Szocializáció, avagy az életkorok pszichológiája (handout digitális formában 

 

Kiss J. (2017): Szociálpszichológia (handout digitális formában) 
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Debrecen 117-147 o. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de 
Evaluare 

 

10.2 Metode de evaluare 
 

10.3 Pondere din nota 
Finală 

 

10.4 Curs 
 

 Prezență  

 Corectitudinea si 

completitudinea 

cunostinţelor 

 Coerenţa logică 

 Gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate 

 

Evaluare în scris  50 % 

10.5 Seminar 
 

 Prezență  

 Capacitatea de a 

redacta prezentări 

computerizate bine 

structurate, coerente și 

relevante 

 Stilul de exprimare în 

prezentări (limbajul de 

specialitate, formularea 

propozițiilor etc.) 

 

Activitate în cadrul 

seminariilor, participarea 

la discuții 

 

Calitatea prezentărilor 

(conținut, stil etc.) 

50 % 

10.6 Standard minim de performanţă:  
 

 

Data completării 

01.10.2018 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de semina 

 

 
                             

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
   

 


