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Informații de identificare a cursului
1. Informații de identificare a cursului
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
Catedra de psihologie
Domeniul general de studii: 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale
Domeniul de formare profesională la ciclul I: Psihologie
Denumirea specialității / programului de master: Psihologie
Administrarea unității de curs Psihologie generală

45

45

studiu
individual

180

laborator

seminarii

6

curs

F.01.O.001

Credite
ECTS

Total ore

Codul unității
de curs /
modulului

Repartizarea
Orelor

-

90

Forma de
evaluare

Limba de
predare

Examen

Română

Anul de studii și semestrul în care se studiază: Anul I, semestrul I
Statutul: disciplină fundamentală
*Informaţii referitoare la cadrul didactic (cadrele didactice):
 Nume/prenume: Valentina PRIŢCAN
 Titlul ştiinţific: Conferenţiar universitar, doctor. în psihologie
 Informaţii de contact: e-mail: valentina.pritcan@gmail.com
 Orar consultaţii: Miercuri, 14.00-16.00
2.Integrarea cursului în programul de studii:
Unitatea de curs Psihologie generală are menirea de a dezvolta competenţele
profesionale ale studenţilor-viitori psihologi, constituindu-se ca disciplină fundamentală cu
impact major în pregătirea fundamentală a studenţilor la specialitatea nominalizată. ,,Psihologia
generală” continuă cursul de ,,Introducere în psihologie” și scoate în evidenţă conţinutul
proceselor psihice cognitive, specificul atenţiei, rolul comunicării şi al relaţiilor interpersonale în
viaţa şi activitatea omului. Concomitent, această disciplină universitară are menirea de a forma la
viitorii psihologi viziuni clare despre sfera afectiv-volitivă a persoanei, modul de manifestare a
acestora. Un loc aparte revine studierii însuşirilor individual-tipologice, personalităţii şi
activităţii, atenţie sporită acordându-se metodologiei de predare. Unitatea de curs Psihologie
generală contribue la dezvoltarea spiritului critic, precum şi a altor dimensiuni intelectuale, cum
ar fi rigoarea, respectul faţă de ideile altora, cultul argumentării științifice, capacitatea de a
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identifica, în contexte variate, manifestări ale faptelor, legităților și interacţiunii proceselor
psihice. Cursul nominalizat condiționează dezvoltarea gândirii psihologice, facilitănd capacitatea
stabilirii corelației dintre fapte, legități, procese și fenomene ale vieții psihice, asigurând un bun
fundament pentru explorarea altor unități de curs din planul de învîțământ. Pornind de la intenţia
de înlesnire a înţelegerii / însuşirii de către studenţi a conţinutului, ne-am propus următoarea
,traiectorie” de predare / învăţare a unității de curs ,,Psihologie generală”: familiarizarea cu
structura generală a psihicului (introducere în psihologie), apoi studierea lui ,,pe părţi” de la
simplu la compus şi, în cele din urmă, studierea structurii integre dinamice a psihicului (la un
nivel calitativ nou).
3. Competenţe prealabile: analiza si sinteza cunostintelor dobîndite în cadrul unităților de curs
,,Întroducere în psihologie’’ și ,,Psihofiziologia’’.
Competenţe dezvoltate în cadrul unității de curs:
Competenţe 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.
Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
4 Finalităţile cursului
La finele cursului studentul va fi capabil:
-

să identifice, în contexte variate, manifestări ale faptelor, legităților și interacţiunii proceselor
psihice;

-

să proiecteze modalităţi de transfer a cunoştinţelor psihologice în viaţa cotidiană;

-

să organizeze activităţi de autocunoaştere şi intercunoaştere;

-

să realizeze transferuri interdisciplinare pentru analiza unor tipuri de comportament uman;
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-

să genereze iniţiative în vederea valorificării eficiente a resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare;

-

să formuleze propuneri de soluționare a dilemelor etice în procesul de activitate.

5. Conţinuturi:
Tema

Unitățile tematice ale cursului

Nr. de ore 45/45
Studii cu frecvenţă la zi
Prelegeri

Plan (puncte de reper, aplicaţii practice

Seminare

Aud.

l.i.dir

Aud.

l.i.dir

2

2

2

2

2

2

2

2

pentru seminare)
1.

Obiectul psihologiei
Psihicul ca obiect de studiu al psihologiei.
Conţinutul

psihicului.

particularităţile
psihicului.

Esenţa

psihicului.

Structura

şi

Funcţiile

psihicului

uman:

conştiinţa, subconştientul, inconştientul.
Aplicaţii practice:
 Promovarea

experimentelor

de

demonstrare a funcţiilor psihicului.
2

Senzaţiile
Noţiuni

generale

despre

senzaţii.

Proprietăţile senzaţiilor. Bazele fiziologice
ale senzaţiilor.
Importanţa senzaţiilor în viaţa şi activitatea
omului.
Felurile senzaţiilor şi caracteristica lor.
Legităţile fundamentale ale senzaţiilor.
Aplicaţii practice:
 Determinarea pragului diferenţial
al sensibilităţii kinestezice.
 Demonstrarea legităţii contrastului
prin

folosirea

vaselor

cu

apă

diferită ca temperatură.
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 Eseu ,,Viaţa senzorială: reflecții ale
experențelor proprii”
3

Percepţia
Noţiuni

4
generale

Particularităţile

despre

4

4

4

percepţie.

fundamentale

ale

percepţiei. Apercepţia. Felurile percepţiei:
percepţia spaţiului, timpului şi a mişcării.
Iluziile.

Observarea

şi

spiritul

de

observaţie. Tipuri de percepţiei şi spiritul
de observaţie. Perceperea omului de către
om. Mecanismele perceperii omului de
către

om:

identificarea,

reflecţia,

stereotipizarea.
Aplicaţii practice:
 Argumentarea
cotidiene

experienţelor

de

manifestare

a

apercepţiei.
 Elaborarea

referatelor

,,Mecanismele perceperii omului de
către om: identificarea, reflecţia,
stereotipizarea”.
 Promovarea

experimentelor

demonstrare

a

de

selectivităţii

percepţiei prin folosirea imaginilor
duble cu găsirea ulterioară a
hotarului dintre figură şi fondal
(cîmpul percepţiei).
 Demonstrarea legităţii adaptării şi
legii contrastului prin folosirea a 2
pahare

cu

apă

diferită

ca

temperatură şi a unui vas cu apă de
temperatura camerei.
 Autocunoaştere:

exerciţii

de
6

verificare a spiritului de observaţie
(găsirea diferenţelor între imagini
similare, observarea elementelor
lipsă, a erorilor etc)
4.

Reprezentările
Noţiuni

generale

despre

2

2

2

4

4

4

2

reprezentări.

Particularităţile de bază ale reprezentărilor.
Felurile reprezentărilor.
Importanţa reprezentărilor în viaţa şi
activitatea omului.
Aplicaţii practice:


Elaborarea referatului ,,Importanţa
reprezentărilor

în

viaţa

şi

activitatea omului”


Schițați planului locuinţei şi/sau
casei.

Explicați

esența

reprezentărilor care au facilitat
realizarea acestei sarcini.
5.

Memoria
Noţiuni

generale

despre

4

memorie.

Importanţa memoriei în viaţa şi activitatea
omului. Teoriile psihologice ale memoriei.
Felurile memoriei. Procesele memoriei:
memorizarea,

păstrarea,

reproducerea,

uitarea. Particularităţile individuale ale
memoriei. Tipurile generale ale memoriei:
intuitiv-plastic, verbal-abstract, intermediar.
Aplicaţii practice:
 Elaborați un Eseu cu genericul
,,Memoria mea”.
 Schițați uni program de fortificare a
propriilor capacități mnezice.
 Studierea

volumului

memoriei

logice şi a volumului memoriei
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mecanice.
 Experiment de cercetare a memoriei
involuntare.
 Autocunoaştere: de observat în care
perioadă a zilei memorizaţi mai
bine materia de studiu şi în care se
memorizează mai greu. Explicați
rezultatele obținute.

6.

Gîndirea

4

4

4

4

4

4

4

4

Definitivarea gîndirii. Bazele fiziologice ale
gîndirii. Importanţa gîndirii în viaţa şi
activitatea omului. Operaţiile gîndirii.
Formele gîndirii: noţiunea, judecata,
raţionamentul. Felurile gîndirii.
Particularităţile individuale ale gîndirii.
Gîndirea şi situaţia de problemă. Etapele de
bază ale rezolvării problemelor.
Aplicaţii practice:
1. Realizarea evaluării particularităţilor
individuale ale gîndirii.
2. Studierea

flexibilităţii

şi

rigidităţii

gîndirii.
3. Experiment de cercetare a gîndirii
creative.
identificarea

4. Autocunoaştere:
stereotipurilor

care

blochează

soluţionarea corectă a problemelor.
7.

Imaginaţia şi creativitatea
Noţiuni generale despre imaginaţie şi
creativitate. Felurile imaginaţiei. Caracterul
analitico-sintetic al proceselor imaginative.
Fazele procesului creator.
Nivele ale creativităţii. Factorii dezvoltării
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creativităţii.

Metode

de

stimulare

a

creativităţii.
Aplicaţii practice:


Studierea propriului potenţial creativ;



Elaborarea referatului ,,Cum dezvoltăm
potenţialul creativ al omului?”



Studierea

imaginaţiei

creatoare

şi

imaginaţiei reproductive.


Autocunoaştere: identificarea nivelului
de creativitate propriu.

8.

Atenţia

2

2

2

2

2

2

2

2

Noţiuni generale despre atenţie. Funcţiile
atenţiei. Importanţa atenţiei în viaţa şi
activitatea

Felurile

omului.

atenţiei.

Proprietăţile atenţiei.
Aplicaţii practice:
 Studierea volumului atenţiei.
 Experiment

de

cercetare

a

distribuţiei atenţiei.
 Experiment de cercetare a comutării
atenţiei.
 Autocunoaştere:

identificarea

gradului de concentrare a atenţiei
în procesul realizării diferitor tipuri
de activităţi.
9.

Limbă, limbaj, comunicare
Comunicarea – delimitări conceptuale.
Caracterul polisemantic al noţiuni de
comunicare. Felurile comunicării. Noţiuni
generale despre limbă şi limbaj. Funcţiile
de bază ale limbii şi limbajului. Felurile
limbajului după gradul exteriorizării –
interiorizării.
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Aplicaţii practice:
 Studierea semnificaţiei ascultării
active în procesul de comunicare.
 Elaborarea

referatului

,,Cultura

comunicării umane”.
 Prezentarea felurilor de limbaj prin
elaborarea schemelor conceptuale.
 Experiment

de

identificare

momentelor-blocaj

în

a

procesul

comunicării.
 Autocunoaştere:

identificarea

gradului de comunicativitate.

10.

Relaţiile interpersonale

2

2

2

2

4

4

4

4

Noţiuni generale despre grup şi colectiv.
Felurile grupurilor, structura lor. Relaţiile
interpersonale

în

cadrul

grupului.

Particularităţile relaţiilor interpersonale în
colectiv. Fenomenele social-psihologice de
masă.
Aplicaţii practice:
 Studierea relaţiilor interpersonale
prin

intermediul

sociometrice.

metodei
Elaborarea

sociogramei şi a matriţei.
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Afectivitatea
Noţiuni
Funcţiile

generale

despre

afectivitate.

ale

afectivităţii.

majore

Exprimarea proceselor afective.
Formele afectivităţii: emoţiile,sentimentele,
dispoziţia,

pasiunile,

stresul,

afectul.

Calităţile şi dinamica afectivităţii. Emoţiile
fundamentale ale omului. Sentimentele
10

superioare.
Aplicaţii practice:
 Eseu ,,Viaţa mea afectivă”.
 Elaborarea

unui

program

de

autocontrol emoţional.
 Experiment

de

diferenţiere

a

emoţiilor de sentimente.
 Autocunoaştere:

identificarea

nivelului de emotivitate.

12.

Voinţa

2

2

2

2

2

2

2

2

Delimitări conceptuale. Funcţiile de bază
ale voinţei, bazele fiziologice. Actul volitiv
şi structura lui. Calităţile volitive ale
personalităţii. Tipurile voinţei umane.
Educarea şi autoeducarea voinţei.
Aplicaţii practice:
 Elaborarea

unui

program

de

educare şi autoeducare a voinţei.
 Elaborarea
persoane

portretului
volitive

unei
utilizând

conceptele asimilate.
 Autocunoaştere: relevaţi acţiunile,
faptele personale care confirmă
propria putere de voinţă.

13.

Temperamentul
Noţiuni

generale

despre

temperament.

Tipurile de bază ale temperamentului.
Caracteristica psihologică a tipurilor de
bază ale temperamentului.
Rolul

temperamentului

în

viaţa

şi

activitatea omului. Temperamentul şi stilul
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individual de lucru.
Aplicaţii practice:
 Elaborarea

portretului

temperamental al unui coleg de
grupă.
 Autocunoaştere:

identificarea

propriului tip de temperament.
14.

Caracterul

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Delimitări conceptuale. Bazele fiziologice
ale caracterului. Structura caracterului.
Formarea

caracterului.

Ereditatea

şi

caracterul. Caracterul şi temperamentul.
Aplicaţii practice:
 Autocunoaştere:

identificarea

propriilor trăsături de caracter.
Elaborarea

unui

plan

de

autodezvoltare în vederea cultivării
unor trăsături de caracter pe care le
admiraţi la alţii.
 Elaborarea

referatului

,,

Rolul

imitării şi al situaţiilor conflictuale
în formarea caracterului”
15.

Aptitudinile
Noţiuni

generale

despre

aptitudini.

Caracteristica calitativă şi cantitativă a
aptitudinilor.
Nivelurile

Felurile

aptitudinilor.

dezvoltării

aptitudinilor.

Premisele naturale ale aptitudinilor.
Aplicaţii practice:
 Elaborarea referatului ,,Condiţiile
dezvoltării aptitudinilor.”
 Determinarea aptitudinilor speciale
şi a celor generale.
16.

Personalitatea
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Noţiuni generale despre individ, om,
personalitate, individualitate. Structura
integrală a personalităţii. Biologicul şi
socialul în structura personalităţii.
Spiritul activ al personalităţii. Necesităţile
ca izvor al spiritului activ al personalităţii.
Motivele conştiente şi inconştiente ale
personalităţii.
Forţele

Formarea

motrice

de

personalităţii.
dezvoltare

a

personalităţii.
Aplicaţii practice:
1.Studierea gradului de sugestibilitate
17.

Activitatea

3

3

3

3

Noţiuni generale despre activitate. Structura
activităţii. Însuşirea activităţii. Deprinderile
şi structura lor. Priceperile şi obişnuinţele.
Felurile principale de activitate umană.
Aplicaţii practice:
 Elaborarea eseului ,,Impactul
obişnuinţelor asupra creativităţii
umane”
 Determinarea procesului de
formare a deprinderilor motorii
prin metoda desenului în oglindă.
Total:

45

45

6. Strategii didactice utilizate:
 Strategii de predare – învățare:
Curs: expunere, exemplul demonstrativ, dezbatere, clarificare conceptuală, analiză
comparativă, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată, experimentarea.
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Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată,
sinteza cunoştinţelor, studiu de caz, experimentarea, elaborarea referatelor, activități de
autocunoaștere.
 Strategii de evaluare: rezolvarea problemelor din domeniul psihologiei generale, teste
de evaluare curentă, lucrări de control, elaborarea referatelor și proiectelor de
autocunoaștere individuale/de grup.
7. Activităţi de lucru 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

4

8. Pregătire prezentări orale

2.

Studiu după manual, suport de curs

10 9. Pregătire examinare

8
10

finală
10. Consultaţii

3.

Studiul bibliografiei minimale indicate

8

4.

Documentare suplimentară în bibliotecă

10 11. Documentare pe teren

4

5.

Activitate specifică de pregătire (ore) –

10 12. Documentare pe

6

elaborarea prezentărilor electronice,

6

INTERNET

monitorizarea seminarelor
6.

Realizare teme, referate, traduceri

10 13 Alte activităţi

-

7.

Pregătire lucrări de control

4

-

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

14.

90

8. Evaluare: Forma de evaluare – examen scris, evaluarea finală se va realiza conform
Regulamentului de evaluare al USARB în vigoare.
Formula pentru calculul notei finale pentru ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu
frecvență este Nf=Nc×0,6+Ne×0,4
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9. Bibliografie:
Bibliografie obligatorie:
1. Cosmovici, Andrei. Psihologie generală / Andrei Cosmovici. – Iaşi : Polirom, 2005. –
253 p. – ISBN 973-9248-27-6.
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7. Miuţ, Poesis. Psihologie generală / Poesis Miuţ. – Ed. a 2-a. – Timişoara : Eurostampa,
2001. – ISBN 973-8027-64-0.
Bibliografie suplimentară:
1. Marele dicţionar al psihologiei / trad. din limba fr. de Aliza Ardeleanu, Sabina
Dorneanu, Nicolae Baltă [et al.]; ed.: S. Dragomir [et al.] ; red.: R. Chiriacescu ; coord.:
H. Bloch [et al.]. – Bucureşti : Ed. Trei, 2006. – 1358 p. – (Larousse). – ISBN 973-707099-2.
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Bucureşti : Univers Encicl., 2001. – 468 p. – ISBN 973-8240-00-X.
3. Rădulescu-Motru, Constantin. Curs de psihologie / Ed.îngr.de D.Menrath. – Ed.a 3-a. –
Bucureşti : Ed. Vox, 1996. – 400 p. – ISBN 973-97593-6-X.
4. Sillamy, Norbert. Dicţionar de psihologie / Norbert Sillamy ; trad., avanpref. şi compl.
privind psihologia rom. de Leonard Gavriliu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Univers Encicl.
Gold, 2009. – 336 p. – ISBN 978-606-92159-5-1.
5. Teste de autoevaluare la psihologia generală / Angela Potâng, Ana Tarnovschi, Galina
Praviţchi [et al.]; coordonator Angela Potâng ; Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Psihologie Generală. – Chişinău
: CEP USM, 2015. – 106 p. – ISBN 978-9975-71-723-6.
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Chestionar de evaluare finală
1. Caracterizați psihicul ca obiect de studiu al psihologiei.
2. Elucidați esenţa şi particularităţile psihicului uman.
3. Prezentați funcţiile psihicului.
4. Analizați structura psihicului uman: conştiinţa, subconştientul, inconştientul.
5. Elucidaţi noţiuni generale despre senzaţii în psihologie.
6. Analizaţi felurile senzaţiilor şi prezentaţi caracteristica lor.
7. Evocaţi legităţile fundamentale ale senzaţiilor.
8. Definiţi noţiunile generale despre percepţie în psihologie. Prezentaţi caracteristica
particularităţilor fundamentale ale percepţiei.
9. Analizaţi felurile percepţiei.
10. Caracterizaţi observarea şi spiritul de observaţie.
11. Elucidaţi deosebirile individuale în percepţie şi observare.
12. Prezentaţi abordările generale cu privire la reprezentări în psihologie.
13. Enunţaţi felurile reprezentărilor şi prezentaţi caracteristica lor.
14. Reflectaţi funcţiile reprezentărilor. Definiţi semnificaţia reprezentărilor în viaţa psihică a
omului.
15. Prezentaţi abordările generale cu privire la memorie. Definiţi conceptul memoriei.
16. Specificaţi felurile memoriei şi prezentaţi caracteristica lor.
17. Analizaţi memorarea ca proces al memoriei.
18. Elucidaţi esenţa reproducerii ca proces al memoriei.
19. Evocaţi esenţa păstrării şi uitării ca procese ale memoriei.
20. Prezentaţi particularităţile individuale ale memoriei.
21. Specificaţi abordările generale cu privire la gîndire.
22. Nominalizaţi operaţiile gîndirii şi prezentaţi caracteristica lor.
23. Elucidaţi formele gîndirii.
24. Descrieţi felurile gîndirii şi argumentaţi legatura dintre ele.
25. Specificaţi calităţile gîndirii.
26. Analizaţi noţiunile generale despre imaginaţia şi creativitate.
27. Enunţaţi felurile imaginaţiei şi caracteristica lor.
28. Evocaţi nivelele şi fazele creativităţii.
29. Analizaţi factorii creativităţii.
30. Caracterizaţi metodele de stimulare a creativităţii.
31. Prezentaţi noţiuni generale despre atenţie.
32. Elucidaţi felurile atenţiei.
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33. Descrieţi proprietăţile atenţiei.
34. Prezentaţi viziuni generale despre limbă, limbaj, comunicare în psihologie.
35. Realizaţi caracteristica psihologică a felurilor de limbaj.
36. Definiţi comunicarea umană specificînd caracteristicile şi momentele-blocaj.
37. Realizaţi abordarea generală a relaţiilor interperpersonale, grupelor, fenomenelor grupale.
38. Prezentaţi noţiuni generale despre emoţii şi sentimente.
39. Realizaţi caracteristica psihologică a stărilor emoţionale.
40. Analizaţi esenţa şi specificul sentimentelor superioare.
41. Enunţaţi particularităţile şi însuşirile emoţionale ale personalităţii.
42. Prezentaţi noţiuni generale despre voinţă. Specificaţi structura actului volitiv.
43. Analizaţi calităţile volitive ale personalităţii.
44. Reflectaţi noţiuni generale despre temperament.
45. Realizaţi caracteristica psihologică a tipologiilor temperamentale.
46. Prezentaţi noţiuni generale despre caracter în psihologie.
47. Elucidaţi structura caracterului. Descrieţi formarea caracterului.
48. Prezentaţi noţiuni generale despre aptitudini în psihologie.
49. Descrieţi esenţa predispoziţiilor şi aptitudinilor. Argumentaţi dezvoltarea şi formarea
aptitudinilor.
50. Prezentaţi noţiuni generale despre personalitate.
51. Reflectaţi structura personalităţii.
52. Specificaţi esenţa motivelor conştiente şi motivelor inconştiente ale personalităţii.
53. Analizaţi procesul de formare a personalităţii.
54. Prezentaţi noţiuni generale despre activitate.
55. Elucidaţi felurile principale ale activităţii umane şi prezentaţi caracteristica lor.
56. Explicați rolul activității în dezvoltarea psihică.
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