
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

1.3 Departamentul DDSSU

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei

1.5 Ciclul de studii MASTER

1.6 Programul de studiu / 
Calificarea

DESIGNER INSTRUCȚIONAL

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Tipologia relațiilor interpersonale și rezolvarea conflictelor 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Alina Pamfil
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Alina Pamfil
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 5
Examinări 2

3.7 Total ore studiu individual 33

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

 Sală dotată cu sistem audio-video.

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

 Sală dotată cu scaune cu măsuță rabatabilă.
 Sală dotată cu sistem audio-video.



6. Competenţele specifice acumulate
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e Deprinderile și cunoștințele dobândite în cadrul cursului și seminarului participă la consolidarea 

următoarelor competențe profesionale:
G1. Managementul carierei 
G2. Implementarea standardelor de calitate specifice domeniului 
S1. Analiza nevoilor de instruire 
S3. Implementarea programelor de educaţie / formare şi a curriculum-ului 
S5. Evaluarea programelor de educaţie / formare, curriculum-ului, conținuturilor şi metodelor de 
instruire,
Competențe în conformitate cu standardul ocupațional pentru Designer instrucțional, aprobat în 
16.09.2010 de ANC.
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le Competența de relaționare.
Competența de management al învățării.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Operaționalizarea dimensiunilor specifice relațiilor interpersonale în 
vederea creării și menținerii condițiilor optime procesului educațional.

7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea deprinderilor privind identificarea, inițierea și menținerea 
unor relații interpersonale ce susțin procesul de învățare.

 Dobândirea și cultivarea deprinderilor de prevenire, identificare și 
rezolvare a conflictelor interpersonale din mediul educațional.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Percepție, prejudecată, fenomen Expunere și 

dialog.
Prezentarea procesului psihic de 
percepție și a mecanismelor 
psihice implicate. Influența 
prejudecăților în perceperea 
celuilalt. Fenomenul și 
interpretarea sa în actul perceptiv.

2. Tipologia relațiilor interpersonale Expunere și 
dialog.

Clasificarea relațiilor 
interpersonale specifice mediului 
educațional.

3. Atitudini relaționale și comportamente
conversaționale

Expunere și 
dialog.

Analiza atitudinilor relaționale din 
perspectiva realizării unei 
comunicări eficiente.

4. Emoțiile fundamentale și relațiile 
interpersonale

Expunere și dialog Generarea emoțiilor fundamentale 
în cadrul relațiilor interpersonale.

5. Exprimarea relațiilor interpersonale 
prin elemente non-verbale și de 
proxemică

Expunere și dialog Identificarea elementelor non-
verbale și de proxemică prin care 
se exprimă, se interpretează și sunt
influențate relațiile interpersonale. 

6. Empatia, asertivitatea și relația Expunere și Modelarea relațiilor interpersonale



interpersonală dialog. prin utilizarea empatiei și 
asertivității.

7. Interpretarea relațiilor interpersonale 
din perspectiva analizei tranzacționale

Expunere și 
dialog.

Conceptele specifice analizei 
tranzacționale.

8. Programul Gordon pentru 
îmbunătățirea relațiilor cu elevii

Expunere și 
dialog.

Interpretarea relației profesor elev 
cu ajutorul Ferestrei 
Comportamentale și adaptărilor 
acesteia.

9. Mulțime, grup, echipă... Expunere și 
dialog.

Relații interpersonale și roluri 
necesare în echipele de lucru. 

10. Tipologia conflictelor Expunere și 
dialog.

Natura conflictului.
Cauze ale conflictului.
Tipologia conflictelor: criterii și 
tipuri.

11. Biasuri cognitive în conflicte Expunere și 
dialog.

Biasuri cognitive și euristice.
Biasuri cognitive asociate în 
principal conflictului.
Biasuri cognitive asociate în 
principal negocierii.

12. Emoțiile în conflicte Expunere și 
dialog.

Rolul și funcția afectelor în 
conflicte.
Managementul fricii, furiei și 
umilirii în conflicte.
Respect&recunoaștere și 
vinovăția&rușinea în conflict.

13. Prevenirea conflictelor Expunere și 
dialog.

Analiza rolurilor ascultării active, 
a exprimării asertive, a statutului 
de putere, a stimei de sine și a 
complianței prin comunicare 
persuasivă în prevenirea 
conflictului.

14. Rezolvarea conflictelor Expunere și 
dialog.

Analiza metodelor de rezolvare a 
conflictelor și efectul lor asupra 
relațiilor interpersonale

Bibliografie:
1. Abric, Jean-Claude. 2002. Psihologia comunicării. Teorii și metode,  Iași: Editura Polirom.

Traducere de Luminița și Florin Botoșineanu.
2. Albu, Gabriel. 2013. Relații interpersonale. Aspecte instituționale, psihologice și formativ 

educative. Iași: Editura Institutul European.
3. Aronson, Elliot, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert. 2013. Social psychology. New York: 

Pearson Education. Ediția a VIII-a.
4. Barrett, Lisa Feldman. 2017. Cum iau naștere emoțiile. Viața secretă a creierului. Cluj: 

Editura ASCR. Traducere de Mihaela Marian Mihăilaș.
5. Berne, Eric. 2011. Analiza tranzacțională în psihoterapie. București: Editura Trei. 

Traducere de Liviu Stroie.
6. Berne, Eric. 2017. Ce spui după „Bună ziua”?Psihologia destinului uman. București: 

Editura Trei. Traducere de Anacaona Mândrilă-Sonetto.
7. Duck, Steve. 2000. Relațiile interpersonale. A gândi, a simți, a interacționa. Iași: Editura 

Polirom. Traducere de Margrit Talpalaru.
8. Ekman, Paul. 2011. Emoțiile date pe față: cum să citim sentimentele pe chipul uman. 

București: Editura Trei. Traducere de Mihaela Costea și Silviu Gherman.
9. Gavreliuc, Alin. 2007. De la relațiile interpersonale la comunicarea socială: psihologia 



socială și stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Editura Polirom.
10. Goleman, Daniel. 2008. Inteligența emoțională, ediția a III-a. București: Editura Curtea 

Veche. Traducere de Irina-Margareta Nistor.
11. Goleman, Daniel. 2018. Inteligența socială. Noua știință a relațiilor sociale. București: 

Editura Curtea Veche. Traducere de Ileana Achim.
12. Goleman, Daniel. 2016. Creierul și inteligența emoțională. Noi perspective. București: 

Editura Curtea Veche. Traducere de Gabriela-Alexandra Bănică.
13. Goleman, Daniel, Annie McKee și Richard Boyatzis. 2007. Inteligența emoțională în 

Leadership. București: Editura Curtea Veche. Traducere de Sabina Dorneanu.
14. Gordon, Thomas și Noel Burch. 2011. Profesorul eficient. Programul Gordon pentru 

îmbunătățirea relației cu elevii. București: Editura Trei. Traducere de Ioan Sava.
15. Lassus, Rene de. 2004. Analiza tranzacțională. București: Editura Teora. Traducere de 

Doina Cojocaru.
16. Milcu, Marius. 2008. Psihologia relațiilor interpersonale. Competiție și conflict. Iași: 

Editura Polirom.
17. Moscovici, Serge (coord.). 1998. Psihologia socială a relațiilor cu celălalt. Iași: Editura 

Polirom. Traducere de Cristina Moșu.
18. Mook, Douglas. 2009. Experiențe clasice în psihologie. București: Editura Trei. Traducere 

de Clara Ruse.
19. Siegel, Daniel J. 2018. Mindsight. Noua știință a transformării personale. București: 

Editura Herald. Traducere de Mugur Butuza.
20. Siegel, Daniel J. 2017. Vâltoarea minții. Puterea și rolul transformărilor cerebrale în 

adolescență. București: Editura Herald. Traducere de Raluca Toth.
21. Stoica-Constantin, Ana. 2018. Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare și diminuarea 

efectelor. Iași: Editura Polirom. Ediția a II-a revăzută și adăugită.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
1. Percepție, prejudecată, fenomen Studii de caz și 

experimentare.
Analizarea distorsiunilor ce apar în
percepție.
Influența prejudecăților în 
perceperea celuilalt.
Înregistrarea și interpretarea 
fenomenelor.

2. Tipologia relațiilor interpersonale Analiza Identificarea tipurilor de relații 
interpersonale ce domină în 
mediul educațional.

3. Atitudini relaționale și comportamente
conversaționale

Studiul de caz și 
exercițiul.

Analiza comportamentelor 
conversaționale și exersarea 
ascultării active.

4. Emoțiile fundamentale și relațiile 
interpersonale

Metoda 
mozaicului și 
exerciții de 
interpretare.

Exerciții de identificare a emoțiilor
fundamentale după semnele 
faciale.

5. Exprimarea relațiilor interpersonale 
prin elemente non-verbale și de 
proxemică

Studiul de caz și 
simulare.

Utilizarea modelului semiotic al 
lui Philippe  Turchet.

6. Empatia, asertivitatea și relația 
interpersonală

Studiul de caz și 
exercițiul de 
autoanaliză.

Identificarea disponibilității 
empatice și a asertivității proprii.
Identificarea acțiunilor personale 
de cultivare a empatiei și 
aserivității.

7.  Interpretarea  relațiilor  interpersonale Studiul de caz și Analiza  unor  situații  date  și  a



din perspectiva analizei tranzacționale autoanaliza. experienței  individuale  din
perspectiva analizei tranzacționale.

8. Programul Gordon pentru 
îmbunătățirea relațiilor cu elevii

Studiul de caz și 
exercițiul.

Folosirea ascultării active când 
elevii au probleme.

9. Programul Gordon pentru 
îmbunătățirea relațiilor cu elevii

Studiul de caz și 
exercițiul.

Folosirea mesajului la persoana I 
când elevii le creează probleme 
profesorilor.

10. Tipologia conflictelor Autoanaliza. Analizarea, din perspectiva 
tipologiei conflictelor, a 
experienței individuale în ceea ce 
privește conflictele din mediul 
educațional.

11. Biasuri cognitive în conflicte Studiul de caz. Analiza documentarului „O clasă 
divizată” (1985, regizat de William
Peters ).

12. Emoțiile în conflicte Studiul de caz și 
autoanaliza.

Analizarea unui caz și a propriei 
experiențe din perspectiva 
emoțiilor ce iau naștere în situațiile
de conflict în mediul educațional.

13. Prevenirea conflictelor Studiu de caz și 
exercițiul.

Modificarea atmosferei în clasă și 
asumarea condiției de consilier 
eficient în vederea prevenirii 
problemelor și coliziunilor de 
valori.

14. Rezolvarea conflictelor Studiu de caz și 
exercițiul.

Folosirea metodei „avantajului 
reciproc” în rezolvarea conflictelor
din clasă și scoală.

Bibliografie:
1. Collett, Peter. 2005. Cartea gesturilor. București: Editura Trei. Traducere de Alexandra 

Borş.
2. Eagleman, David. 2018. Creierul: povestea noastră. București: Editura Humanitas. 

Traducere de Elena Ciocoiu.
3. Ekman, Paul. 2011. Emoțiile date pe față: cum să citim sentimentele pe chipul uman. 

București: Editura Trei. Traducere de Mihaela Costea și Silviu Gherman.
4. Gordon, Thomas și Noel Burch. 2011. Profesorul eficient. Programul Gordon pentru 

îmbunătățirea relației cu elevii. București: Editura Trei. Traducere de Ioan Sava.
5. Gordon, Thomas. 2014. Părintele eficient. București: Editura Trei. Traducere de Alexandru 

Macovei și Victor Popescu.
6. Peretti, André de, Jean- André Legrand, Jean Boniface. 2001. Tehnici de comunicare.  Iași: 

Editura Polirom. Traducere de Gabriela Sandu.
7. Mook, Douglas. 2009. Experimente clasice în psihologie. București: Editura Trei. Traducere

de Clara Ruse.
8. Turchet, Philippe. 2005. Sinergologia. Iași: Editura Polirom. traducere de L. Botoşineanu şi 

F. Botoşineanu.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului
 Identificarea și implementarea unor bune practici în ceea ce privește dezvoltarea și menținerea de 

relații interpersonale ce favorizează procesul educațional.
 Identificarea și implementarea unor bune practici în ceea ce privește prevenirea și rezolvarea 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Peters_(journalist)
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Peters_(journalist)


conflictelor specifice mediului educațional.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală
10.4 Curs Cunoașterea conceptelor, 

relațiilor și procedurilor 
integrate conținuturilor 
parcurse.
Utilizarea deprinderilor și 
cunoștințelor în rezolvarea
problemelor aparținând 
cadrului disciplinei.

Examen scris 60,00%

10.5 Seminar/laborator Activitatea în cadrul 
seminarului

Observare sistematică a 
activităţii studenţilor.
Lucrările elaborate în cadrul
seminarului.

40,00%

10.6 Standard minim de performanţă
  Obținerea de minim 50% din punctajul acordat pentru curs și pentru seminar.

Data completării Semnătura titularului de curs/seminar
2019

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament

........................................... …............................


