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(fișă descriere disciplină)
Detalii disciplină
Denumire disciplină: Introducere în psihologia socială
Regimul disciplinei: Obligatoriu
Desfășurarea cursului: conform cu orarul afişat pe site-ul FPSE
Detalii cadru didactic
Curs: Prof. univ. dr. Laurenţiu Mitrofan
Email: laurentiu_mitrofan@yahoo.com
Ore consultație: conform cu datele postate pe site-ul FPSE
Descrierea cursului:
Cursul conține prelegeri, studii de caz și activități individuale ce vizează familiarizarea cu
conceptele şi modelele teoretice explicative ale comportamentului individual uman în context
social. Scopurile principale ale acestui curs sunt înţelegerea factorilor şi a mecanismelor
generatoare de fenomene psihosociale, precum şi deprinderea unei capacităţi de analiză a
principalelor fenomene psihosociale.
Competențe profesionale:
• Explicarea comportamentului individului în context social, a implicaţiilor în viaţa grupului,
a colectivităţii umane;
• Formarea abilităţilor academice necesare pentru identificarea şi formularea unor diagnoze a
fenomenelor psihosociale.
Competențe transversale:
• Dezvoltarea maturităţii şi a responsabilităţii profesionale;
• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor
profesionale la dinamica contextului social.

Obiectivele cursului:
 Familiarizarea cu conceptele de bază ale psihologiei grupurilor sociale;
 Cunoaşterea coordonatelor definitorii ale universului social;
 Cunoaşterea metodelor utilizate în psihologia socială;
 Formarea unor deprinderi de operare cu diferitele metode folosite în psihologia socială;
 Înţelegerea funcţionării dinamicii relaţiilor interpersonale.
Pentru atingerea obiectivelor menționate cursul va urmări structura:
Teme la curs

Teme la seminar

1. Definiţia şi obiectul psihologiei sociale.

1. Seminar organizatoric.

2. Metode utilizate în psihologia socială; metode
comune cu alte discipline şi metode specifice
psihologiei sociale.

2. Metode – aplicaţii practice.

3. Eul social – formarea şi dezvoltarea imaginii de
sine în contextul interacţiunii cu mediul social;
procese psihosociale implicate în formarea
imaginii de sine; mecanisme de automenţinere a
imaginii de sine.

3. Eul social: Concepţia de sine; Stima de
sine; Autoprezentarea – Aplicaţii.

4. Rolul factorului social în generarea unor
comportamente
disfuncţionale;
impactul
factorului social în developarea unor perturbări
în psihismul individual.

4. Comportamentele disfuncţionale:
studii de caz.

5. Comportamentul prosocial şi comportamentul
antisocial; principalele modele explicative ale
agresivităţii.

5. Comportamentele agresive: studii de
caz.

6. Construcţia şi dinamica universului social –
principalii mediatori implicaţi.

6. Stereotipuri, prejudecăţi, reprezentări:
Aplicaţii şi studii de caz (3 seminarii).

7. Stereotipuri şi prejudecăţi.

7. Stereotipuri, prejudecăţi, reprezentări:
Aplicaţii şi studii de caz (3 seminarii).

8. Reprezentările sociale.

8. Stereotipuri, prejudecăţi, reprezentări:
Aplicaţii şi studii de caz (3 seminarii).

9. Procesul atribuirii; erori legate de atribuire.

9. Fenomenul atribuirii.

10. Relaţiile interpersonale.

10. Relaţii interpersonale.

Evaluarea:
Evaluarea la această disciplină va fi formată din:
- 70% la licență/60% la master din punctaj se acordă pentru cunoștințele și abilitățile
achiziționate la curs (și evidențiate în examen), 30% la licență/40% la master - activități/proiecte
alocate în cadrul activității de seminar.
Examenul – scris (tematica din cursurile prezenate)
La examen se intră cu dovada identității (carte de identitate, carnet de student, legitimație).
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Reviste cotate internațional recomandate în domeniul disciplinei:
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Asian Journal of Social Psychology (AASP journal)
Aggression and Violent Behavior: A Review Journal
Aggressive Behavior (ISRA journal)
Basic and Applied Social Psychology
British Journal of Social Psychology (BPS journal)
Current Research in Social Psychology (electronic journal)
European Journal of Social Psychology (EASP-sponsored journal)
European Review of Social Psychology (an e-first journal)
Frontiers in Personality and Social Psychology (open access journal)
Group Dynamics: Theory, Research, and Practice (APA journal)
Group Facilitation: A Research and Applications Journal
Group Processes & Intergroup Relations
Journal of Social and Personal Relationships (IARR journal)
Journal of Conflict Resolution
Journal of Interpersonal Violence (interdisciplinary)
Journal of Applied Social Psychology
Journal of Community and Applied Social Psychology
Journal of Experimental Social Psychology
Journal of Language and Social Psychology
Journal of Personality and Social Psychology (APA journal)
Journal of Social and Clinical Psychology
Journal of Social and Political Psychology
Journal of Social Issues (SPSSI journal)
Journal of Social Psychology
Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology (APA Division 48)
Psychology of Violence (APA)
Personality and Social Psychology Bulletin (SPSP journal)
Personality and Social Psychology Review (SPSP journal)
Social and Personality Psychology Compass (e-journal)

•
•
•
•
•

Social Behavior and Personality: An International Journal
Social Psychological and Personality Science
Social Cognition (ISCON journal)
Social Issues and Policy Review (SPSSI journal)
Social Psychology (formerly Zeitschrift für Sozialpsychologie)

Recomandări comunicare:
Metoda oficială de comunicare este emailul. Studenții vor primi notificări, anunțuri importante,
cerințe sau orice alte informații de interes prin email. Deoarece unele informări pot fi urgente,
recomandăm verificarea zilnică a emailului. Studenții care doresc stabilirea unor întâlniri pentru
consultație trebuie să anunțe intenția și subiectul pe care doresc a-l discuta cu cel puțin o
săptămână înainte prin email. Pentru soluționarea unor aspecte academice specifice vă adresați
titularului de seminar/curs. Pentru suport suplimentar vă adresați tutorelui de an/coordonatorului
de master, directorului de departament psihologie.

