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Structura – cadru a curriculumului
unitatea de curs
1. Informații de identificare a cursului

Facultatea: Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Catedra: de psihologie
Domeniul general de studii: 031 Stiinte sociale si comportamentale
Domeniul de formare profesională la ciclul I: Psihologie
Denumirea specialității: Psihologie
Administrarea unității de curs: Psihologia gender
(denumirea unităţii de curs)

30

30

studiu
individual

120

laborator

4

seminarii

S.05.A.137

Credite
ECTS

curs

Codul unității de
curs

Total ore

Repartizarea
Orelor

-

60

Forma de
evaluare

Limba de
predare

Examen
oral

română

Anul de studii și semestrul în care se studiază: anul III, semestrul V.
Statutul: disciplină la liberă alegere

2.

Integrarea cursului în programul de studii: Psihologia gender se constituie ca disciplină

care intregeşte pregătirea profesională a studenţilor de la specialitatea psihologie. Cursul dat are
menirea de a

diversifica pregătirea profesională a viitorilor psihologi prin propunerea

informației utile cu referință la problematica genului în psihologia modernă.
În cadrul cursului studenţii urmează să însuşească un sistem de cunoştinţe teoretice vizând
principalele probleme ale psihologiei gender, precum și cele mai semnificative momente și
repere ale diferențierii de sex. Astfel, această disciplină universitară reprezintă punct de plecare
în utilizarea corectă a conceptelor şi teoriilor psihologiei gender , în explicarea şi interpretarea
diferențelor de gen din viaţa cotidiană în general și din mediul didactic în special. Cunoașterea și
interpretartea adecvată a diferențelor de gen va facilita activitatea realizată de către psihologi. În
cadrul cursului se studiază: Introducere în psihologia gender, Identitatea biologică ca factor
determinant al comportamentului, Identitatea psiho-socială ca factor determinant al

comportamentului, Stereotipuri de gen, Diferențe senzoriale la nivel de sex, Procesarea
informației: diferențe de sex, Comunicarea: diferențe de sex.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe

3.

precum: Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei generale, psihologia
vîrstelor, psihologia personalității, psihofiziologia și psihologia comunicării cît și utilizarea
acestora în comunicarea profesională. Evaluarea critică a situațiilor de problemă/conflict cît și
identificarea strategiilor psihologice posibile de atenuare a acestora. Proiectarea și realizarea
intervențiilor psihologice cît și aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii și deontologiei
profesionale în cadrul propriei strategii de muncă.
4. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competențe profesionale:

CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în
comunicarea profesională.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin
valorificarea informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Competențe transversale:

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor.
5. Finalităţile cursului

La finele cursului studentul va fi capabil:
-

Să cunoască și să interpreteze adecvat diferențele de gen ceea ce va facilita activitatea
profesională

-

Să înțeleagă conceptele fundamentale în domeniul psihologiei gender și să le utilizeze
adecvat în comunicarea profesională.

-

Să evalueze critic situațiile problematice și să descopere soluții posibile în relatiile
gender

-

Să evalueze psihologic individul și/sau grupul din perspectiva psihologiei gender.

-

Sa prezinte o atitudine responsabilă faţă de descoperirea particularitatilor diferențiale de
sex.

-

Să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în investigatia
particularitatilor/ diferențelor de sex

-

Să se angajeze în valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru
propria dezvoltare.

5. Conținuturi

N
d/r
1

Unitatile tematice ale cursului

Nr. de ore 30 - 30
Frecventa la zi
prelegeri
seminare
Aud
30

Lab

Tema plan (puncte reper, aplicatii practice p/u
seminare)
PSIHOLOGIA
DIFERENȚELOR
GENDER
1

Aud
30
2

l.i.dir
30
2

Li.dir --30
2
2

1. Obiectul de studiu al psihologie gender
2. Teorii cu privire la psihologia gender
3. Metode de investigație în psihologia gender
4. Relația identitate de sine- identitate
psihosexuală
5. Componentele identității sociale
Aplicații practice:
 Elaborarea unui eseu cu tema „Importanta
cunoasterii psihologiei gender pentru un
viitor psiholog”
 Prezentarea tabelară a relaţiei dintre
identitate de sine şi identitate psihosexuală.
 Aplicarea metodei autobiografia gender
asupra propriei persoane, prezentarea
acesteia.
2 STATUTUL BIO-FIZIOLOGIC AL FEMEII

2

2

2

2

2

2

2

2

1.Caracteristici biologice pre și post natale specifice
sexului feminin
2. Anatomia creierului feminin: construcția și
compoziția chimică
3. Particularități ale identității feminine
Aplicații practice:
 Discuţii în grup: Portretul bio-fiziologic al
unei femei
3 STATUTUL PSIHOLOGIC AL FEMEII

1. Specificități feminine senzoriale: auditive,
olfactive, gustative, perceptive.
2. Particularitati specifice ale gândirii și atenției
3. Reacțiile emoționale feminine
Aplicații practice:
 Realizarea ppt cu tema: „Caracterele biofizio-psihologice ale femeii
4 STATUTUL BIO-FIZIOLOGIC AL BARBATULUI

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1.Caracteristici biologice pre și post natale specifice
sexului fmasculin
2. Anatomia creierului masculiun: construcția și
compoziția chimică
3. Particularități ale identității masculine
Aplicații practice:
 Discuţii în grup: Portretul bio-fiziologic al
unui bărbat.
 Prezentarea sub forma unui desen diferențe
structurale între creierul masculin și feminin
5 STATUTUL PSIHOLOGIC AL BARBATULUI
1. Specificități masculine senzoriale: auditive,
olfactive, gustative, perceptive.
2. Particularități specifice ale gândirii și atenției
3. Reacțiile emoționale masculine
Aplicații practice:
 Realizarea ppt cu tema: „Caracterele biofizio-psihologice: diferențe de gen
6 SOCIALIZAREA GENDER
1.Stiluri comportamentale: diferențe gender
2. Diferențe gender în stilul de comunicare
3. Diferențe gender în dezvoltarea empatiei
Aplicații practice:
 Dezbatere:
Diferenţe gender în comunicarea în familie
 Discuție la tema: „Egalitatea de genstatistici și perspective“
 Aplicarea chestionarului S. Bem (Sex-Role
Inventory )

7 STEREOTIPURI DE GEN

1. Stereotipuri caracteristice genului feminin
2. Stereotipuri caracteristice genului masculin
Aplicații practice:
 Discuții de grup la tema: „Cum se formează
un stereotip de gen ?”
 Dezbateri cu tema:”Rolul mass -media în
formarea şi menţinerea rolurilor traidiţionale
ale bărbaţilor şi femeilor in societate ”
8 PSIHOLOGIA RELAȚIILOR GENDER

2

2

2

2

1.Reprezentarea socială a familiei: diferențe gender
2. Relațiile de prietenie: diferențe gender. Relațiile
intrafamiliale: diferențe gender
3. Sexul și intimitatea
Aplicații practice:
 Dezbateri cu tema „ Expectantele tinerilor
contemporani fata de sexul opus”
 Elaborarea unui eseu cu tema:” Viitorul
relatiei de gen”
 Argumentarea citatului: “Cel mai bun
argument pentru a accepta diferențele dintre
noi este că, dacă le acceptăm, vom fi
probabil mai fericiți”(A. Moir)
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

2.

Studiu după manual, suport de curs

5

9. Pregătire examinare finală 2

3.

Studiul bibliografiei minimale indicate

4

10. Consultaţii

2

4.

Documentare suplimentară în bibliotecă

4

11. Documentare pe teren

4

(spital)

8

5.

Activitate specifică de pregătire (ore)-

4

12. Documentare pe

prezentări PPT

INTERNET

Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 6

6.

2

13 . Activităţi de promovare a 7
stilului de viata
teren,spital) …

Pregătire lucrări de control

7.

4

14. Alte activităţi …

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

0

60

9. Evaluare : Examen oral: media evaluarii curente/0,4+ nota ex /0,6= nota finală.

Chestionar evaluare finală
Prezentați obiectul de studiu al psihologie gender
Numiți și descrieți teoriile cu privire la psihologia gender
Descrieți metodele de investigație în psihologia gender
Descrieți relația identitate de sine- identitate psihosexuală
Prezentați componentele identității sociale
Elucidați caracteristicile biologice pre și post natale specifice sexului feminin
Prezentați și descrieți anatomia creierului feminin: construcția și compoziția chimică a
acestuia
8. Numiți și caracterizați particularitățile identității feminine
9. Specificați particularitățile feminine senzoriale: auditive, olfactive, gustative, perceptive.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10. Descrieți particularitățile specifice ale gândirii și atenției la genul feminin
11. Descrieți reacțiile emoționale feminine
12. Elucidați caracteristicile biologice pre și post natale specifice sexului fmasculin
13. Prezentați și descrieți anatomia creierului masculiun: construcția și compoziția chimică a
acestuia.
14. Numiți și caracterizați particularitățile identității masculine
15. Specificați particularitățile masculine senzoriale: auditive, olfactive, gustative,
perceptive.
16. Descrieți particularitățile specifice ale gândirii și atenției la genul masculin
17. Compatați și descrieți stilurile comportamentale: diferențe gender
18. Descrieți reacțiile emoționale masculine
19. Elucidați într-un tabel diferențe gender în stilul de comunicare
20. Comentați diiferențele gender în dezvoltarea empatiei
21. Numiți și descrieți stereotipurile caracteristice genului feminin
22. Numiți și descrieți stereotipurile caracteristice genului masculin
23. Analizați situația reprezentării sociale a familiei în Republica Moldova din perspectiva de
gen
24. Descrieți relațiile de prietenie: diferențe gender.
25. Elucidați rolul diferențelor gender în relațiile intrafamiliale

26. Descrieți rolul sexului și intimității pentru o relație de succes.
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