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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii formative 
 Studiul “Psihologiei” alături de studiul celorlalte ştiinţe  îşi propune formarea personalităţii autonome şi creative 
în vederea dezvoltării libere şi armonioase a persoanei. Pentru ca un tânăr să răspundă adecvat unor realităţi în 
schimbare, el trebuie să dispună nu doar de o solidă pregătire profesională, ci şi de competenţele proprii gândirii 
critice, de capacitatea de inserţie socială activă, precum şi de un set de atitudini şi valori personalizate; el trebuie 
să posede motivaţia şi disponibilitatea de a reacţiona pozitiv la schimbare – ca premisă a dezvoltării personale. În 
acest orizont de aşteptare, cunoaşterea de sine şi a celorlalţi devine esenţială. Conţinutul disciplinei se va 
constitui din compartimente organizate în următoarea consecutivitate: Introducere, Cogniţie şi Comunicare, 
Sistemul de personalitate şi relaţiile interpersonale, Activitate şi creativitate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale: 
- Cunoașterea, identificarea și  interpretarea conceptelor și teoriilor fundamentale ale filosofiei; 
- Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei din domeniul filosofiei,  

care  permite viitorului specialist să își asume responsabilități și să se adapteze  operativ la modificările din 
societate; 

- Comunicarea logică, coerentă,  argumentată a informaţiei privind diverse tipuri de filosofie și stiluri de 
filosofare în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-economice; 

- Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a tehnicilor de management al informaţiei; 
- Proiectarea activităţii profesionale atât independent, cât și cu semenii în cadrul echipei, sau cu factori de 

decizie, într-un context naţional şi internațional. 
Competențe specifice: 
- Cunoaşterea fenomenelor, legităţilor şi mecanismelor activităţii psihice; 
- Cunoaşterea modurilor de calificare a fenomenelor psihice; 
- Cunoaşterea metodelor principale de cercetare în psihologie; 
- Efectuarea operaţiunilor mintale (analiză, generalizare, comparare, clasificare); 
- Utilizarea adecvată a terminologiei psihologice; 
- Elaborarea unor probe simple de cercetare psihologică; 
- Emiterea unor ipoteze referitoare la manifestarea fenomenelor psihologice în situaţii concrete; 
- Administrarea metodelor de autocunoaştere psihologică; 
- Aplicarea regulilor de psihoigienă a muncii intelectuale; 
- Formarea abilităţilor de ascultare activă; 
- Perceperea şi utilizarea mijloacelor nonverbale de comunicare; 
- Aplanarea unor situaţii conflictogene prin aplicarea metodelor adecvate; 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 
- Cunoașterea și însușirea abilități de identificare și interpretare a conceptelor și teoriilor fundamentale. 
- Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei.. 
- Utilizarea noțiunilor, principiilor și metodelor de studiu contemporane în cercetarea ştiinţifică și în acțiunile 

practice.  
- Configurarea identităţii profesionale a psihologului şi a domeniului psihologiei per ansamblu.  
- Însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice vizând principalele probleme ale cunoaşterii ştiinţifice în 

psihologie precum şi cele mai semnificative momente şi repere ale fundamentării statutului de ştiinţă al 



psihologiei.  
- Utilizarea corectă a conceptelor şi teoriilor psihologice ştiinţifice. 
- Explicarea şi interpretarea diferitelor manifestări psihice din viaţă cotidiană. 
- Formarea unei viziuni integrativ-sistemice şi interacţioniste cu privire la psihicul uman, înţelegerea corectă a 

relaţiilor dintre diferitele ipostaze şi structuri ale sistemului psihic uman şi ale sistemului de personalitate. 
Condiții pre-rechizit: pentru studierea cursului Psihologia este necesară parcurgerea nivelului 3, conform 
ISCED – bacalaureat. 

Teme de bază:  Psihologia ca ştiinţă. Noţiunea de senzaţie. Percepţia – proces de cunoaştere. Apercepţia. Memoria  
tipurile de memorie. Noţiuni generale despre imaginaţie. Gândirea şi operaţiile gândirii. Definirea conceptelor limb  
Comunicare - aptitudine – comportament. Importanţa atenţiei în viaţa omului. Afectivitatea şi formele ei de bază. V   
Calităţile voinţei. Temperamentul în raport cu alte însuşiri ale personalităţii. Caracterul – ansamblu de trăsături psih  
individuale. Rolul aptitudinilor în viaţa şi activitatea omului. Personalitatea şi relaţiile interpersonale. Activitatea şi 
creativitatea. Conştiinţa de sine şi autoaprecierea. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Strategii evaluare: 
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 
Nota finală se constituie din: rezultatul evaluării finale (40%), evaluărilor curente (40 %),  evaluare calităţii 
lucrului individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 
prezentări, activitatea la seminare etc.. 
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