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1. Informații de identificare a cursului
Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Catedra de psihologie
Domeniul general de studii: 031 Stiinte sociale
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: Psihologie
Denumirea specialității / programului de master: Psihologie
Administrarea unității de curs Psihologia socială
(denumirea unităţii de curs)

F. 02. O. 011
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150

45

-

individual

30

studiu

ECTS

laborator

modulului

Orelor

seminarii

de curs /

Credite

curs

Codul unității

Total ore

Repartizarea

75

Forma de

Limba de

evaluare

predare

examen

Rom.

Anul de studii și semestrul în care se studiază: anul I, semestrul II
Statutul: disciplină fundamentala
2. Integrarea cursului în programul de studii
Intrunînd in sine indicii unei discipline normative de specialitate, el are ca scop examinarea
aprofundata si nuantata a interactiunii comportamentelor si proceselor psihice umane. Prin
mijlocirea lui, viitorii psihologi vor avea posibilitatea de a studia cum se desfasoara si cu ce
rezultate se finalizeaza interactiunea comportamentelor individuale si de grup; cum influenteaza
comportamentul unei persoane conduita altei persoane sau actiunea grupului; cum modifica
prezenta altora propria activitate; care sunt mecanismele psihice ale relatiilor interpersonale si
intergrupale; cum influienteaza interactiunea comportamentala prezenta conduita viitoare a
oamenilor si grupurilor umane.
3. Competențe prealabile: analiza si sinteza cunostintelor din domeniul psihologiei
generale, introducere în psihologie, sociologie
4. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în
comunicarea profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în
domeniul psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin
valorificarea informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă.
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CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecialzată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficentă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
5. Finalităţile cursului
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil să:
- să înţeleagă rolul psihologiei sociale în viata şi activitatea sociala şi profesională
-să explice impactul contextului social asupra vieţii psihice şi comportamentului uman;
-să utilizeze adecvat noţiuni şi concepte de psihologie socială;
-să înţeleagă specificul metodologic al psihologiei sociale;
-să evaluieze cauzele comportamentului individual in situatii sociale;
-să proiecteze experimente care să pună în vedere aspecte ale influenţei sociale în diferite
domenii de activitate şi în viaţa cotidiană;
-să analizeze situaţiile cu care se confrunt din punct de vedere al psihologiei sociale;
-să formuleze idei şi ipoteze de cercetare relevante şi verificabile;
-să manifeste atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea
optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice cu respectarea principiilor şi a
normelor de etică profesională.
6. Conţinuturi:
Introducere în psihologia socială: Ce este psihologia sociala; Evolutia psihologiei sociale;
Psihologia socială şi disciplinele conexe; Metode şi tehnici de cercetare în psihologia socială.
Procese individuale : Disonanţa cognitivă. Teoria si paradigmele clasice in studiul disonantei
cognitive; Sinele social: Delimitari conceptuale; Fenomenologia stimei de sine ridicate vs.
scazute; Stima de sine si reactiile afective in fata esecului; Functiile stimei de sine;
Atitudinea. Persuasiunea si autopersuasiunea. Mecanismele de rezistenta la schimbarea
atitudinii.
Relaţii şi procese interpersonale : Atractia si respingerea interpersonala; Agresivitatea. Formele,
cauzele agresivitatii. Factorii ce influenteaza agresivitatea. Modalitati de prevenire si
reducere a agresivitatii. Comportamentul prosocial. Teorii explicative.
Structuri, procese de grup şi influenţa socială : Grupul în psihologia sociala: conceptul de grup;
clasificari; functii. Procese şi fenomene de grup; Influenţa socială; Stereotipuri, prejudecăţi şi
discriminare. Teorii despre geneza stereotipurilor, prejudecatilor si discriminarii. Masurarea
in domeniul.
Procese colective : Reprezentările sociale. Originea teoriei reprezentărilor sociale; Definirea
reprezentărilor sociale; Obiecte ale reprezentărilor sociale; Procese fundamentale ale RS;
Componente si functii ale RS; Forme de manifestare ale RS; Aspecte metodologice in studiul
RS.

4

Distribuirea modulară a cursului

N/o

Nr. de ore 30/45
Frecvenţă la zi
Prelegeri
Seminare
Aud.
Lucr.
Aud.
Lucr
indiv
.
indiv
30
45

Unităţile tematice ale cursului
Tema conform planului (puncte de reper,
aplicaţii practice p/u seminare)

Secţiunea
socială.

I:

Introducere

în

psihologia

1.
Ce este psihologia socială.

4

4

4

4

2

2

4

4

1/Ce este psihologia sociala.
-Individul in contextul social.
-Formele prezentei sociale (prezenta reala,
imaginara, implicita);
2/ Evoluţia psihologiei sociale
3/Psihologia sociala si disciplinele conexe:
3.1.Raporturile psihologiei sociale cu alte
discipline psihologice.
3.2.Raporturile psihologiei sociale cu alte
stiinte sociale.
4/Subramurile psihologiei sociale;
5/Metode si tehnici de cercetare în psihologia
sociala
Aplicaţii practice:
-a/Elaborarea referatului: „Locul si rolul
psihologiei sociale in cadrul stiintelor
psihologice”
-b/Întocmirea unei scheme care să reflecte
etapele principale în istoria psihologiei
sociale, teoriile şi orientările care i-au
determinat conţinutul de bază, autorii care au
constituit fondul ei principal. (discuţii)
-c/Definirea variabilelor utilizate într-un
experiment şi clasificarea în funcţie de tipul
lor.
Secţiunea II: Procese individuale
2
1. Disonanta cognitiva. Paradigme
clasice.
1/Teoria disonantei cognitive;
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2/Paradigme clasice in studiul disonantei
cognitive:
2.1.Acordul
fortat
sau
justificarea
insuficienta a comportamentului;
2.2.Alegerea
libera
sau
justificarea
deciziilor;
2.3. Paradigma justificarii efortului;
Aplicatii practice:
Analiza unor cercetări experimentale care
privesc abordarea psihosociologică a
disonantei cognitive: (sursa nr.5, p. 205-221;
sursa nr.12)
-Exemple de situatii in care apare disonanta
cognitiva
pentru
toate
paradigmele
experimentale care au descris acest fenomen
(utilizînd sursa bibliografică indicată în curs).
3

2.Sinele social
1/Ce este stima de sine
2/Fenomenologia stimei de sine ridicate
2
3/Fenomenologia stimei de sine scăzute
4/ Stima de sine şi reacţiile afective în faţa
eşecului
5/Alte proprietăţi sau aspecte ale stimei de
sine
Stima de sine defensivă şi stima de
sine naturală
Stima de sine implicită şi stima de sine
explicită
Stima de sine contingentă şi stimă de
sine veritabilă
Labilitatea stimei de sine
(In)stabilitatea stimei de sine
6/Funcţiile stimei de sine: de ce este
importantă stima de sine?
7/Apariţia si evoluţia stimei de sine în mediul
familial
Aplicatii practice:
- Analiza unor cercetări experimentale care
privesc abordarea psihosociologică a stimei
de sine: (sursa nr.4, p. 205-221; sursa nr.12)
-Analiza unor situaţii din viaţa cotidiană,,
prezentarea proprietăţilor stimei de sine
(discuţii).
-Referat: „Scoala şi cunoaşterea de sine”

2

4

4

2

4

4

4
3. Atitudinea socială. Persuasiunea.
Autopersuasiunea
1/Atitudinea socială – delimitări conceptuale;
1.1. Proprietatile atitudinii;
1.2. Functiile atitudinilor;
6

2

1.3. Formarea atitudinilor;
1.3. Structurarea atitudinilor;
1.4. Masurarea atitudinilor;
2/Schimbarea de atitudine:
2.1. Persuasiunea
2.2. Autopersuasiunea
3/Mecanismele de rezistenţă la schimbarea
atitudinii
Aplicatii practice :
-1/Elaborarea unui model diferentiator
semantic în scopul testarii atitudinilor
colegilor de grup fata de obiectul psihologie
sociala (sau faţă de universitate).
-2/Promovarea unei dezbateri
“Rezistenţa la persuasiune”;

cu

tema:

-3/Organizarea şi desfăşurarea proiectului
“Aplicarea persuasiunii în schimbarea
comportamentala”;
-4/Redactarea unor texte persuasive, cu scopul
de a sublinia mecanismele (tehnicile) prin care
îşi exercită influenţa asupra receptorului.
Evaluarea capacităţii de persuasiune (test).

Sectiunea III : Relatii si procese
interpersonale
5

1. Atracţia şi respingerea interpersonală
1.Atracţia inerpersonală – delimitări
conceptuale
1.1.Apropierea în spaţiu
1.2.Expunerea repetată şi familiaritatea
1.2.1.Mecanismele influenţei simplei
expuneri
1.2.2. Cînd simpla expunere produce
respingere
2.Potrivirea calităţilor interpersonale
2.1.Importanţa similarităţii
2.2.Modelul atracţiei interpersoanle
Aplicaţii practice :
- Analiza unor cercetări experimentale care
privesc abordarea psihosociologică a atracţiei
şi respingerii interpersonale;
- Promovarea unei dezbateri cu tema: “De ce
suntem orbiţi de frumuseţe?”
7

2

2

2

2

2. Agresivitatea.
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2

2

4

4

2

2

4

4

1.Definiri si delimitari conceptuale ;
2.Forme ale agresivitatii
3.Cauzele agresivitatii
4.Factorii ce influenteaza agresivitatea
5.Modalitati de prevenire si reducere a
agresivităţii.
Aplicatii practice:
-Eseu : « Bunul si raul samaritean din noi si
de linga noi »
-Mass-media şi efectele sale asupra
agresivităţii (discuţii)
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3. Comportamentul prosocial
1.Definiri si delimitari conceptuale;
2.Teorii explicative ale comportamentului
prosocial ;
3/Emergenţa comportamentului prosocial;
Aplicaţii practice:
-Analiza unor comportamente prin prisma
teoriei cost-beneficiu;
-Cum pot fi sporite comportamentele
prosociale la nivel comunitar?(Dezbateri)
-Elaborarea referatului la tema: “Personalitate
si comportamentul de ajutorare”
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Sectiunea IV: Structuri, procese de grup si
influenta sociala
8

1.Grupul în psihologia sociala. Procese si
fenomene de grup

4

4

4

4

4

4

6

6

1. Grupul în psihologia sociala.
1.1.Conceptul de grup în psihologia sociala;
1.2.Clasificări ale grupului social
1.2.Functiile si dimensiunile grupului;
1.3.Dinamica grupului;
1.5.Animarea grupurilor;
2. Procese si fenomene de grup
2.1.Facilitatea sociala;
2.2.Lenea sociala;
2.3.Deindividualizarea;
Aplicatii practice :
1.Descrierea grupului din care face parte
fiecare student, utilizind ca elemente de reper
definitiile date grupului de catre Leclerc, C.
2.Identificarea deosebirilor dintre grupul
restrîns si alte tipuri de grupuri psihosociale
(discutii).
3.Referat:“Fenomenul
liderismului
si
problema conducerii grupului social”
2.Influenta sociala.
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1. Normalizarea
1.1.Definiţia normei. Normele de grup.
1.2. Fenomenul de normalizare
2. Conformismul
2.1.Conformismul - delimitări conceptuale
2.2. Abordarea experimentală a
conformismului
2.3.Factorii care influenţează conformitatea
3. Obedienţa
3.1.Obedienţa-delimitări conceptuale
3.2.Abordarea experimentală a obedienţei
3.3. Factorii care influenţează obedienţa
3.4. Interpretarea teoretică a obedienţei
4. Influenţa minoritară
5. Complianţa
Aplicatii practice:
-1/Analiza unor cercetări experimentale care
privesc abordarea psihosociologică a
influenţei sociale (sursa nr.5, p.79-130)
-2/Descrierea strategiilor de influenta sociala
cunoscute in grupă (dezbateri)
-3/Ascultarea interactivă a referatelor :
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„Influenţa socială şi aria de extindere a ei”
- 4/Sistematizarea argumentelor pentru
dezbaterea “Aspecte pozitive şi negative ale
normalizării”;
- 5/Elaborarea referatului pe tema: “Influenţa
minoritară – perspective în secolul nostru”
-6/Elaborarea eseului la tema:
„Nonconformismul”
-7/Elaborarea eseului la tema: „Efectul
obedienţei din viaţa cotidiană”
-8/Elaborarea fiselor de prezentare pentru
efectul Asch, efectul Milgram şi a lui Scherif.
-9/Proiectarea unor experimente care să pună
în vedere aspecte ale influenţei sociale în
diferite domenii de activitate şi în viaţa
cotidiană.
3. Stereotipuri, prejudecati si discriminare
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1/Definitii si precizari conceptuale
2/Teorii despre geneza stereotipiilor,
prejudecatilor si discriminarii.
2.1.Ipoteza frustrare-agresiune
2.2.Teoria privării relative
2.3. Teoria personalităţii autoritare
2.4.Teoria personalităţii dogmatice
2.5.Teoria învăţării sociale
2.6.Teoria rolului social
3/Masurarea in domeniul stereotipurilor,
prejudecatilor si discriminarii.
Aplicatii practice:
-1. Analiza unor cercetări experimentale care
privesc abordarea psihosociologică a
stereotipurilor, prejudecatilor, discriminarii.
- 2.Elaborarea referatului la tema: „Strategii
de combatere a stereotipurilor”;
- 3.Elaborarea referatului la tema: „Influenta
stereotipurilor asupra perceptiilor sociale”
-4.Selectarea metodelor de cercetare a
stereotipului. Analiza modurilor in care prin
intermediul acestor metode se pot obtine
anumite rezultate cu referinta la stereotipul
gender sau la cel etnic.
- 5.Identificarea consecinţelor negative ale
prejudecăţilor şi stereotipurilor asupra celor
care le folosesc şi asupra celor din jur.

Sectiunea V: Procese colective
Reprezentarile sociale.
10

2

2

4

4
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1/Originea teoriei reprezentarilor sociale;
2/Definirea reprezentarilor sociale;
3/Obiecte ale reprezentarilor sociale
4/Procesele fundamentale ale reprezentării
sociale
4
5/Componente şi funcţii ale reprezentării
sociale
6/Forme de manifestare ale reprezentării
sociale;
7/Aspecte
metodologice
în
studiul
reprezentãrilor sociale

4

2

2

3

3

Aplicatii practice:
1.Analiza unor cercetări experimentale care
privesc
abordarea
psihosociologică
a
reprezentarilor sociale;
2.Utilizînd metodele învăţate, realizarea
reprezentării sociale a persoanelor cu nevoi
speciale: precizarea nucleului central şi
elementele periferice.
3.Pornind de la un cuvînt inductor
(ex.”sinucigaş”) realizarea hărţii asociative şi
reţeaua de asociere; compararea rezultatelor.
EPILOG: “Psihologia socială – o ştiinţă în
aplicare”
Psihologia sociala aplicată în domeniul
sănătăţii mentale;
Psihologia sociala aplicată în domeniul
organizaţional;
Psihologia sociala aplicată în educaţie;
Psihologia sociala aplicată în domeniul
judiciar;
Psihologia sociala aplicată în mass-media;
Psihologia sociala aplicată la problematica
consumatorilor;

11
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7. Strategii didactice
Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată.
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza
cunoştinţelor.
8. Activităţi de studiu individual
Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1.

Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

8

8. Pregătire prezentări orale

7

2.

Studiu după manual, suport de curs

8

9. Pregătire examinare finală

8

3.

Studiul bibliografiei minimale indicate

8

10. Consultaţii

2

4.

Documentare suplimentară în bibliotecă

8

11. Documentare pe teren

0

5.

Activitate specifică de pregătire (ore)

8

12. Documentare pe

5

INTERNET
6.

Realizare teme, referate eseuri, etc.

8

7.

Pregătire lucrări de control

5

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

13 . Alte activităţi
75

9. Evaluare:(forma,formula,exigente regulament,chestionar pentru proba evaluare finala,
tematica tezelor de an )
Evaluarea curentă – lucrări de control, răspunsuri orale la seminarii, prezentarea produselor
activităţilor individuale şi de grup.
Evaluare finală -examen în formă scrisă; În procesul de evaluare curentă şi finală se va ţine cont
de exigenţele stipulate în regulamentul de evaluare, aflat în vigoare la USB.
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Chestionar de evaluare finala
la disciplina “Psihologia socială”
Specialitatea: Psihologie
Autor : L. Secrieru
1.
2.
3.
4.

Definiti psihologia sociala si caracterizati domeniul psihologiei sociale.
Explicaţi impactul contextului social asupra vieţii psihice şi comportamentului uman;
Numiţi şi caracterizaţi principalele etape ale evoluţiei domeniului;
Analizaţi comparativ etapa preparadigmatică şi cea de conturare a paradigmei
ştiinţifice în domeniul psihologiei sociale.
5. Descrieti raporturile psihologiei sociale cu alte discipline psihologice.
6. Descrieti raporturile psihologiei sociale cu alte stiinte sociale.
7. Enumarati si descrieti subramurile psihologiei sociale.
8. Enumerati si caracterizati metodele de cercetare în psihologia sociala.
9. Explicaţi modul în care a apărut termenul de „disonanţă cognitivă” şi cum a evoluat
apoi într-o teorie psihosocială;
10. Definiti si analizati teoria disonantei cognitive şi implicaţiile acesteia ;
11. Descrieti paradigma acordului fortat.
12. Descrieti paradigma alegerii libere.
13. Descrieti paradigma justificarii efortului.
14. Explicaţi care este rolul stimei de sine în funcţionarea psihologică;
15. Analizaţi fenomenologia stimei de sine ridicate şi stimei de sine scăzute;
16. Analizaţi modul în care are loc construirea stimei de sine din perspectivă evolutivă şi
care sunt funcţiile acesteia;
17. Prezentaţi conceptul de atitudine si descrieti prorietatile atitudinii
18. Enumarati si caracterizati functiile atitudinilor.
19. Explicaţi modalităţile prin care pot fi măsurate atitudinile
20. Analizaţi factorii ce formeaza si contribuie la schimbarea de atitudini;
21. Definiti si analizaţi autopersuasiunea.
22. Prezentaţi mecanismele de rezistenţă la schimbarea atitudinii
23. Enumeraţi şi analizaţi factorii care genereaza atractia interpersonală(schema)
24. Analizaţi impactul diferitor forme de proximitate asupra atracţiei interpersonale.
25. Explicaţi corelaţia dintre expunerea repetată si familiaritatea
26. Analizaţi modelul atracţiei interpersoanle (cf. Byrne, 1986)
27. Definiti agresivitatea.Enumerati si caracterizati formele agresivitatii.
28. Explicati cauzele agresivitatii.
29. Analizati factorii ce influenteaza agresivitatea.
30. Identificaţi modalitatile de prevenire si reducere a agresivitatii.
31. Definiti si descrieti comportamentul prosocial.
32. Enumerati teoriile explicative ale comportamentului prosocial si explicati teoriile
psihologice
33. Enumerati teoriile explicative ale comportamentului prosocial si explicati teoriile
sociologice
34. Enumerati teoriile explicative ale comportamentului prosocial si explicati teoriile
biologice
35. Explicati emergenta comportamentului prosocial.
36. Descrieti grupul dumneavoastra utilizind ca elemente de reper definitiile date grupului
de catre Leclerc.
37. Identificati cele mai importante tipuri de grupuri psihosociale.
38. Definiti grupul în psihologia sociala si identificati deosebirile dintre grupul restrîns si
alte tipuri de grupuri psihosociale.
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39. Enumerati si descrieti functiile grupului si dimensiunile grupului.
40. Explicati sintagma « dinamica grupurilor »
41. Definiti si descrieti fenomenul facilitatea sociala.
42. Definiti si descrieti animarea grupului.
43. Definiti si descrieti fenomenul lenei sociale.
44. Definiti si descrieti fenomenul deindividualizarii (demersul experimental)
45. Definiti influenta sociala şi descrieti strategiile de influenta sociala cunoscute in grupa.
46. Definiti normalizarea şi descrieti caracteristicile ei
47. Definiti conformismul şi prezentati importanţa efectului Ash în studierea
conformismului
48. Analizaţi factorii care influenţează conformitatea
49. Definiti obedienţa şi prezentati caracteristicile ei. Descrieti efectul Milgram asupra
obedienţei.
50. Analizaţi factorii care influenţează obedienta.
51. Explicaţi ce sunt şi cum interacţionează între ele stereotipurile, prejudecăţile şi
discriminarea;
52. Analizaţi modalităţile de măsurare a atitudinilor intergrupuri;
53. Descrieţi teoriile despre geneza stereotipiilor, prejudecatilor si discriminarii.
54. Explicaţi funcţionalitatea reprezentării sociale, componentele, funcţiile şi formele de
manifestare a reprezentării sociale;
55. Identificaţi proprietăţile nucleului central şi ale sistemului periferic; realizaţi comparaţii
între ele.

16

