
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sociopsihologia grupurilor mici 

2.2 Titularul activităţilor de curs Anca Simionca 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu II si III 2.5 

Semestrul 

4 sau 6  2.6. Tipul 

de evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opțional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 5 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  0 

3.7 Total ore studiu individual 47 

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 

 Sala de curs, proiector, pc, tablă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de curs, proiector, pc, tablă 



6. Competenţele specifice acumulate 
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Cognitive:  

- să descrie şi să înţeleagă semnificaţiile conceptului de grup în ştiinţele sociale, precum şi noţiunile 

subordonate;  

- să discrimineze şi să înţeleagă deosebirile dintre tipurile de teorii şi metode de cerectare utilizate în 

studierea grupurilor umane;  

- să descrie şi să explice ideile de bază ale perspectivei psihosociologice asupra fenomenelor şi proceselor 

de grup, precum facilitarea şi lenevirea socială, influenţa socială, comunicarea de grup, relaţiile 

socioafective, conducerea grupurilor, cooperarea şi conflictul, performanţa de grup, relaţiile intergrupuri 

;  

- să descrie procedurile experimentale utilizate în studierea proceselor și fenomenelor de grup; 

 

Instrumental – aplicative: 

- să utilizeze instrumentele şi procedurile metodologice în mod original pentru aplicaţii practice în situaţii 

de grup naturale;  

- să utilizeze ideile învăţate în formularea şi operaţionalizarea unor teme de cercetare referitoare la 

grupurile din mediul natural 
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Competențe specifice de tip transversal: 

- să se raporteze corect din punct de vedere etic la potenţialii subiecţii de cercetare;  
- să problematizeze statutul etic al procedurilor experimentale utilizate în studierea grupurilor. 
• Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de 
rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională 
• Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de 
asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 
• Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională 
asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc.) atât în 
limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională 
• Utilizarea unei limbi de circulație internațională pentru studiul bibliografiei, redactarea textelor 
științifice și prezentarea rezultatelor unui public internațional 
 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu teoriile şi conceptele referitoare la 

formarea, funcţionarea şi dinamica grupurilor, precum şi la structurarea relaţiilor 

intragrupale şi intergrupale. Cursul urmăreşte, de asemenea, asimilarea de către 

studenţi a unor metodologii specifice studierii vieţii de grup, a cunoștințelor de 

bază privitoare la fenomenele psihosociale specifice grupurilor, precum 

normalizarea, conformarea, supunerea la autoritate, privitoare la mecanismele 

de emergenţă a liderului, precum și la interacțiunile intergruprui, cunoştinţe care 

să le permită şi aplicarea acestora la studii şi intervenţii practice. 

 

Însuşirea unor cunoştinţe şi abilităţi de analiză a proceselor de grup, conform 

tematicii disciplinei 

1. Introducere în problematica sociopsihologiei grupurilor 

2. Ce este un grup 

2.1. Caracteristici definitorii ale grupurilor mici (psihosociale) 

2.2. Tipurile de grupuri studiate de psihologia socială şi caracteristici 

ale acestora: grup primar; grup secundar; grup de apartenenţă; grup de 



referinţă; grup formal; grup informal; grup planificat; grup emergent 

3. Individul și presiunea situațiilor 

3.1. Caracteristici sociale şi culturale ale grupurilor naturale 

3.2. Experimentul falsei închisori de la Stanford 

3.3. Uniformizare și dezindividualizare psihologică 

4. Caracteristicile principale ale schimbării comportamentului individual în 

situaţii de grup 

4.1. Psihologia tiraniei; responsabilitate individuală 

4.2. Abuz administrativ și exercitarea puterii în grupuri 

5. Funcții ale grupurilor în raport cu membrii lor şi cu societatea în 

ansamblu 

5.1. Grupul ca mediu de realizare a nevoilor psihologice;  

5.2. Grupul ca mediu și agent al socializării;  

5.3. Grupul ca sursă pentru identitatea socială multiplă 

6. Status-rolurile și normele în dinamica grupurilor 

6.1. caracteristici structurale ale grupurilor;  

6.2. Status şi rol; rol centrat pe sarcină; rol centrat pe relaţii; normele 

de grup 

7. Etapele evoluției grupurilor emergente 

8. Studierea experimentală a proceselor de grup:  

8.1. Situații experimentale  

8.2. Sarcini experimentale în studierea performanțelor de grup 

9. Facilitarea socială 

9.1. Studierea experimentală a fenomenului de facilitare socială  

9.2. Teorii explicative: simpla prezență, teama de evaluare, 

distragerea atenției-conflict. 

10. Lenevirea socială 

10.1. Studierea experimentală a fenomenului de lenevire socială 

10.2. Factori cauzali ai lenevirii sociale 

11.  Efectul de normalizare în situații de grup 

11.1. Experimentul lui Sherif: efectul autocinetic și ambiguitatea 

cognitivă. 

11.2. Cauze și consecințe ale apariției normelor în grupuri. 

12.  Conformarea socială 

12.1. Experimentul lui Asch: majoritatea unanimă și presiunea 

implicită. 

12.2. Factorii care influenţează procesul de conformare la normele 

majorităţii 

12.3. Consecinţele sociale ale conformării la normele grupului 

13. Obediența 

13.1. Contexte facilitatoare ale apariției obedienței 

13.2. Experimentul lui Migram: presiunea explicită și delegarea 

responsabilității (starea agentică). 

13.3. Cauzele culturale și situaționale ale obedienței 

13.4. Factorii care produc sau reduc supunerea la autoritate; Rolul 

suportului social și nesupunerea. 

13.5. Consecinţele sociale ale suspunerii la autoritate 

14.  Discutarea manifestării fenomenului influenței sociale (normalizare, 

conformare și obediență) în contexte și situații contemporane pornind de la 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

2. Definirea grupurilor și tipuri de grupuri 
psihosociale 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

3. Individul și grupul Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

4. Caracteristici și funcții ale grupurilor Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

5. Performanța individuală și de grup. Facilitare și 
lenevire socială 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

6. Influența socială (I): Normalizare și conformare 
socială 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

7. Influența socială (II): Supunerea la autoritate 
(obediența) 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

8. Influenșa socială în contextul dinamicii grupurilor Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

9. Comunicarea interpersonală și de grup. Structuri 
și rețele grupale 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

10.  Relațiile socioafective în grupurile mici. Climatul 
psihosocial al grupurilor. 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

11. Liderii și conducerea grupurilor. Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

12.  Relațiile intergrupuri (I): identitate și conflict Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

13. Relațiile intergrupuri (II): stereotipuri, prejudecăți 
și discriminare 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

14.  Sinteza: Procese și fenomene de grup. Dinamica  
grupurilor mici. Evaluarea cursului. 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Cursul pregătește studenţii pentru o bună cunoaştere a proceselor de formare si evoluție a grupurilor, solicită 

coroborarea cunoștințelor de la alte materii, precum și analiza critică a situațiilor empirice observabile de 

către studenți. Aceștia sunt capabili să contribuie la formarea unor diagnoze organizaționale atât privind 

dinamicile intra organizaționale. Activităţile dezvoltă gândirea critică şi abilităţile de cercetare empirică. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Răspunsul corect, elaborat 

adecvat, clar şi concis, la 

zece întrebări ce adresează 

cunoştinţe predate la curs 

şi lecturile obligatorii 

indicate 

Examen scris 100% 

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanţă: Minim 5 raspunsuri corecte la examenul scris (nota 5) 

 

Data completării: 18.09.2018  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

                                                                 

Data avizării în departament: 18.09.2018            Semnătura directorului de departament  

         

 


