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I.Planul de învăţămînt pentru specialitatea 0313.1 Psihologie pe ani de studii
Anul I, semestrul 1 (15 săptămâni de studii)

G.01.O.008

Număr
de
credite

6
5
4
4
3
4

180
150
120
120
90
120

90
75
60
60
45
60

90
75
60
60
45
60

45
30
30
30
30
-

45
45
30
30
15
-

60

E
E
E
E
E
E

120

60

60

14

-

46

E

4

Total ore:

900

450

450

179

165
450
30

106

7

30

Educaţia fizică I

60

30

30

-

Seminar

Psihologie generală
Întroducere în psihologie
Psihofiziologia
Psihologia personalității
Etica și deontologia profesională
Limba engleză/franceză/ germană
I
Tehnologii informaționale și
comunicaționale

Curs

Studiu
individual

G.01.O.007

Forma de
evaluare

Contact
direct

F.01.O.001
F.01.O.002
F.01.O.003
F.01.O.004
G.01.O.005
G.01.O.006

Denumirea unităţii de curs /
modulului

Total

Cod

Laborator

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

-

-

C

Anul I, semestrul 2 (15 săptămâni de studii)
Număr
de
credite

5
6
5
4
4

75
90
75
60
60

75
90
75
60
60

45
45
30
30
-

30
45
45
30
-

60

E
E
E
E
E

120

60

60

30

30

-

E

4

60
900

30
450

30
450

180

180
450
30

30
90

7

2
30

-

C

G.02.O.016
Educaţia fizică II
60
30
30
*se evaluează în cadrul unității de curs F.02.O.009 Psihologia vîrstelor

-

Seminar

150
180
150
120
120

Curs

Studiu
individual

Psihologia vîrstelor
Psihologia educațională
Psihologia socială
Psihologia judiciară
Limba engleză/franceză/germană II
Construcție europeană/
Sociologie
Practica de inițiere*
Total ore:

Forma de
evaluare

Contact
direct

F.02.O.009
F.02.O.010
F.02.O.011
S.02.O.112
G.02.O.013
U.02.A.014
U.02.A.015

Denumirea unităţii de curs /
modulului

Total

Cod

Laborator

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

-

5

Anul II, semestrul 3 (15 săptămâni de studii)

U.03.A.025
U.03.A.026

Număr
de
credite

60

60

30

30

-

E

4

150
120
150
120

75
60
75
60

75
60
75
60

30
30
30
30

45
30
45
30

-

E
E
E
E

5
4
5
4

120

60

60

30

30

-

E

4

120

60

60

30

30

-

E

4

900

450

450

210

240

-

7

30

Forma de
evaluare

Număr
de
credite

Seminar

120

Curs

Studiu
individual

F.03.O.018
F.03.O.019
S.03.O.120
U.04.A.021
U.04.A.022
S.03.A.123
S.03.A.124

Metodologia cercetării cu elemente
de statistică aplicată
Psihopatologia
Psihosexologia
Psihodiagnostic
Istoria românilor /
Civilizație românească
Serviciu psihologic în școală /
Serviciu psihologic în sistemul de
învățământ
Filosofia și probleme filosofice ale
domeniului /
Filosofia și istoria științei
Total ore:

Forma de
evaluare

Contact
direct

F.03.O.017

Denumirea unităţii de curs /
modulului

Total

Cod

Laborator

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

Anul II, semestrul 4 (15 săptămâni de studii)

120
150
150
120

60
75
75
60

60
75
75
60

30
30
30
30

30
45
45
30

-

E
E
E
E

4
5
5
4

120

60

60

30

30

-

E

4

120

60

60

30

30

-

E

4

120

60

60

30

30

-

E

4

Total ore:

900

450

450

210

240
450

7

30

Forma de
evaluare

Număr
de
credite

E

4

E

4

E

4

Seminar

Studiu
individual

Istoria psihologiei
Psihocorecție
Consiliere psihologică
Psihoprofilaxia
Psihologia comunicării/
Comunicare nonviolentă
Stresul din perspectiva psihologică/
Psihologie medicală
Asistența psihologică a persoanelor
cu dizabilități

Curs

Contact
direct

F.04.O.027
S.04.O.128
S.04.O.129
S.04.O.130
S.04.A.131
S.04.A.132
S.04.A.133
S.04.A.134
S.03.O.135

Denumirea unităţii de curs /
modulului

Total

Cod

Laborator

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

Anul III, semestrul 5 (15 săptămâni de studii)

60

60

30

30

120

60

60

30

30

120

60

60

30

30

Seminar

120

Curs

Studiu
individual

S.05.A.137
S.05.A.138
S.05.A.139
S.05.A.140
S.05.A.141

Elemente de cunoaștere
netradițională a personalității/
Psihologia gender
Psihologia familiei/
Familia ca sistem relațional
Psihologia managerială/
Psihologia puterii

Contact
direct

S.05.A.136

Denumirea unităţii de curs /
modulului

Total

Cod

Laborator

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

-

-

6

S.05.A.142
S.05.A.143

Psihologia comunității/
Tehnici de inducere a complezenței
Practica de specialitate
Total ore:

120

60

60

30

30

-

E

4

420

210

210

E

14

450

450

120
240

-

900

120

5

30

Forma de
evaluare

Număr
de
credite

Anul III, semestrul 6 (15 săptămâni de studii)

S.06.A.149
S.06.A.150
S.06.A.151

Teza de licență (documentare,
investigare, cercetare, redactare și
susținere publică)
Total ore:

60

60

30

30

-

E

4

120

60

60

30

30

-

E

4

120

60

60

30

30

-

E

4

120

60

60

30

30

-

E

4

240

120

120

-

-

-

E

8

180

90

90

-

-

-

E

6

900

450

450

120

120
240

6

30

Seminar

120

Curs

Studiu
individual

S.06.A.146
S.06.A.147
S.06.A.148

Psihologia creativității/
Asistența psihologică a victimelor
traficului de ființe umane
Psihologia sănătății/
Sănătate psihică și stil de viață
Asistența psihologică a persoanelor
dependente/
Asistența psihologică a persoanelor
cu HIV
Asistența psihologică a
delincventului minor/
Psihocorijarea comportamentului
deviant
Practica de cercetare

Contact
direct

S.06.A.144
S.06.A.145

Denumirea unităţii de curs /
modulului

Total

Cod

Laborator

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

II. Nota explicativă la planul de învăţămînt
2.1. Generalităţi
Planul de învățământ este documentul reglator de bază care defineşte obiectivele
generale, structura procesului de învăţământ, finalităţile şi conţinutul formării iniţiale a unui
psiholog. Planul de învățământ cuprinde:
I. planul de învățământ propriu zis;
II. nota explicativă la planul de învățământ.
Planul de învățământ a fost elaborat în conformitate cu cerinţele:
(1)Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634);
(2) Legii nr. 142-XVI din 07 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior,
ciclul I;
(3) Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național
de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 1046 din 29 octombrie
2015;
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(4) Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licență, ciclul II – Master, studii integrate,
ciclul III – Doctorat), aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 1045 din 29 octombrie
2015;
(5) Cadrului Național al Calificărilor al Republicii Moldova și Cadrului Național al Calificărilor
pentru învățământul superior pe domenii de formare profesională, aprobate prin Ordinul
Ministerului Educației nr. 934 din 29 decembrie 2010;
La elaborarea planului de învățământ s-a ţinut cont de experienţa de pregătire a psihologilor la
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Psihologie și Arte dar și de experienţa de pregătire a
specialiştilor în acest domerniu la facultăţile altor universităţi din țară și de peste hotare.
Studiile se finalizează cu susținerea tezei de licență. Absolvenţilor programului de studii li se
conferă titlul de Licenţiat în Ştiinţe Sociale. Titularul diplomei de licenţă are acces la studiile de
masterat și, după finalizarea acestora, la studiile de doctorat.
2.2. Concepţia pregătirii specialistului
a. Argumente privind solicitarea specialistului pe piaţa muncii.
Necesitatea pregătirii specialiştilor în domeniul general de studii Ştiinţe sociale, domeniul de
formare profesională Psihologie, specializarea Psihologie este impusă de condiţiile actuale din
Republica Moldova şi necesitatea pregătirii psihologilor care ar putea activa în instituţiile
Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului
Sănătăţii, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne. Absolvenţii se vor angaja cu
precădere în instituţiile de stat şi neguvernamentale ce prestează servicii psihologice.
b. Calificarea specialistului
Absolventul este pregătit pentru a activa în calitate de psiholog în cadrul instituţiilor
preuniversitare ale Ministerului Educaţiei, în cadrul instituţiilor prestatoare de servicii sociale ale
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Justiţiei,
Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul organizaţiilor neguvernamentale, în întreprinderi şi
organizaţii cu activităţi economice.
c. Finalităţile formării
Psihologul trebuie să fie un specialist competent înzestrat cu erudiţie, cultură şi empatie pe
măsura provocărilor specifice profesiei, să fie un patriot şi cetăţean cu largă deschidere spre
valorile general umane, un bun continuator al tradiţiilor culturii naţionale şi universale. Ca
specialist cu studii superioare, absolventul trebuie să demonstreze înalte calităţi morale şi civice,
să dea dovadă de responsabilitate şi spirit creator în abordarea sarcinilor sale.
Standardul de pregătire la specialitatea 0313.1 Psihologie este centrat pe următoarele
finalităţi: cunoştinţe detaliate teoretice şi practice în domeniul psihologiei, capacităţi de a analiza
critic teoriile şi conceptele existente şi cele în dezvoltare, de a evalua propriul proces de învăţare
şi de a identifica nevoile de formare profesională; deprinderi de abordare prognostică a
procesului dezvoltării psihice, formării personalităţii; de determinare a modalităţilor de rezolvare
a situaţiilor de problemă prin concesii/colaborare în baza aplicării cunoştinţelor psihologice şi
deprinderilor practice; de determinare a direcţiilor de bază a evoluţiei activităţii diagnostice, de
psihocorecţie, de consiliere, de psihoprofilaxie;
d. Termenul de studii şi structura anilor de studii
În corespundere cu cerinţele Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licență,
ciclul II – Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat), aprobat prin ordinul Ministerului Educației
nr. 1045 din 29 octombrie 2015, durata studiilor superioare de licenţă (ciclul I), învățământ cu
frecvenţă la zi este de 3 ani, respectiv 180 credite ECTS.
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Anul de studii este divizat în două semestre a câte 15 săptămâni fiecare.
Numărul total de ore de studiu prevăzute în plan- 5400 de ore, ceea ce este echivalent cu 180 de
credite.
Numărul de ore de contact direct- 2700 de ore; numărul orelor de lucru independent- 2700 de
ore.
Componentei de discipline fundamentale (F) în plan îi revin 52 de credite ECTS.
Pentru componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (G) planul prevede 15
credite ECTS.
Pentru componenta de orientare socioumanistică (U) planul prevede 12 credite ECTS.
Pentru componenta de orientare spre specialitate 71 de credite ECTS.
e. Specializarea
Planul prevede formarea specialiştilor la specialitatea 0313.1 Psihologie.
f. Teza de an
Teza de an reprezintă o activitate prevăzută în curriculumul specialităţii‚ care are menirea de
a forma abilităţi de cercetare teoretică şi practică‚ de aprofundare într-un anumit domeniu al
psihologiei în scopul realizării unui studiu consecutiv şi finit al unei probleme actuale şi importante
pentru formarea profesională a studentului.
În procesul de studii studenţii realizează o teză anuală care reprezintă un rezultat al
activităților de la un curs universitar, este un produs care reprezintă o parte componenta a unei
discipline de studii din anul II semestrul III și IV. Temele tezelor de an sunt discutate și aprobate
la Catedra de psihologie la inceputul anului de studii. Studenții au posibilitatea de a alege o temă
la un curs universitar. Evaluarea tezei de an se face la finele cursului universitar prin susținere
publică. Nota de la teza de an reprezintă una din notele de la cursul universitar.
g. Organizarea practicii studenţilor
Scopul practicii de specialitate se axează pe formarea/ consolidarea / exersarea / dezvoltarea
abilităţilor practice în prestarea serviciilor psihologice.
Organizarea practicii de specialitate: Studenţii promovează pe parcursul studiilor trei tipuri de
practică.
Practica de iniţiere reprezintă primul contact direct cu serviciile psihologice în diverse
instituţii şi se promovează în cadrul disciplinei Psihologia vârstelor în volum de 30 ore laborator
la anul I, sem.2. Practica de iniţiere are ca scop cunoaşterea cu modul de organizare şi
funcţionare a instituţiilor se oferă servicii psihologice în Republica Moldova.
Practica de specialitate se promovează cu durata de 7 săptămâni (14 credite) la anul III,
semestrul V.
Scopul practicii de specialitate se axează pe formarea/ consolidarea / exersarea /
dezvoltarea abilităţilor practice în prestarea serviciilor psihologice.
Unităţile de practică pot fi: şcolile municipale; grădiniţele speciale pentru copii; şcolile
internat; organizaţiile neguvernamentale; comisariatul de poliţie, comisia pentru minori şi
moravuri, alte instituţii sociale care oferă servicii psihologice, se identifică de fiecare student –
practicant şi se oficializează printr-o cerere şi un demers elaborate respectiv de către studentul –
practicant şi de către decanatul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte pe numele
managerului instituţiilor/ organizaţiilor. Practica demarează cu o conferinţă de iniţiere, care pune
în evidenţă cerinţele de organizare şi promovare a practicii, precum şi procedurile de raportare.
Coordonatorul practicii dă indicaţii cu referinţă la specificul practicii, obiectivele şi conţinutul
practicii, documentaţia care trebuie îndeplinită, realizarea şi evaluarea practicii. Metodistul de
specialitate monitorizează procesul de desfăşurare a practicii, evaluează rezultatele obţinute.
Săptămâna de muncă constituie cinci zile lucrătoare a câte şase ore pe zi.
Conţinutul practicii se axează pe câteva direcţii importante de activitate: cunoaşterea cu
instituţia unde se promovează practica activă, rolul şi funcţiile psihologului în ea; cunoaşterea cu
planul de lucru al psihologului, asistarea/participarea la activităţile promovate în cadrul
instituţiei; alegerea respondenţilor pentru evaluarea lor şi realizarea programelor de intervenţie;
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realizarea sarcinilor psihodiagnosticului, prelucrarea şi analiza datelor; realizarea programelor de
psihocorecţie; organizarea şedinţelor de consiliere psihologică; realizarea programelor de psihoprofilaxie.
Documentaţia studentului practicant. La finele practicii, studentul prezintă metodistului
de specialitate un portofoliu care include: raportul vizînd stagiul de practică activă,
caracteristicele psihologice ale clienţilor (în baza datelor psihodiagnosticului); programele
corecţional-dezvoltative, de reabilitare psihologică, integrare/reintegrare socială, etc.; anexe: fişe
individuale de răspuns, procese verbale ale şedinţelor de consiliere, tabele cu date cantitative,
profilurile psihologice ale clienţilor; raportul de supervizare a studentului practicant de la
psihologul din instituţia în care el a promovat practica activă, cu aprecierea activităţii lui.
Metodistul de specialitate examinează portofoliul şi caracteristica şi apreciază practica.
Nota finală o constituie media aritmetică a notelor obţinute la caracteristica practicii de
specialitate, nota pentru portofoliu și nota obținută la sisținerea publică a raportului în cadrul
conferinţei de totalizare a practicii.
h. Evaluarea studenţilor
Planul de învățământ prevede următoarele tipuri și modalități de evaluare a finalităților de
studii:
- evaluarea curentă: testare, eseu, referat, studiu de caz, proiect, raport, prezentări, hărţi
conceptuale, portofolii, evaluare asistată de calculator etc.
- evaluarea finală a unităților de curs: examinare orală, examinare în scris, examinare
combinată, eseu, portofoliu, proiect, evaluare asistată de calculator etc.
i. Teza de licenţă
Teza de licenţă reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii studentului.
Aceasta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o cercetare independentă, sub tutela
conducătorului, precum şi a de a redacta cercetarea conform regulilor comunităţii ştiinţifice.
O teză care are un nivel satisfăcător, trebuie să demonstreze familiaritatea studentului cu
literatura psihologica relevantă pentru tema abordată, să fie corectă din punct de vedere
metodologic, al analizei datelor şi al argumentării, să aibă o structură logică, să fie redactată
coerent, în stilul limbajului ştiinţific. Aspectul de formă trebuie să fie, de asemenea, în
concordanţă cu standardele academice.
Tematica tezelor de licenţă la specialitatea Psihologie este elaborată cu participarea
conducătorului de teză şi studenţi şi se aprobă de către catedra de profil în luna mai, semestrul 4.
Conducătorul tezei stabileşte de comun acord cu studentul programul de consultanţă, modul şi
ariile de colectare a informaţiilor şi a datelor experimentale (în conformitate cu Ghidul pentru
elaborarea tezei de licenţă si master la psihologie). Tematica tezelor de licenţă şi conducătorii
ştiinţifici sunt aprobaţi la şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe ale Educatiei, Psihologie si
Arte.
O parte din datele experimentale sunt colectate pe parcursul practicii de specialitate.
În ultimul semestru al programului de studiu, în cadrul practicii de licenţă, studenţii
prelucrează datele experimentale şi redactează teza de licenţă. La finele practicii de licenţă se
organizează susţinerea preventivă a tezei de licenţă (cel puţin cu o lună înainte de Examenul de
licenţă), în prezenţa unei comisii create de catedra de profil. Studenţii care au susţinut cu succes
această probă sunt admişi la examenul de licenţă.
Conţinutul şi nivelul tezelor de licenţă, modalitatea de prezentare a lor, sunt expuse în
Recomandările de realizare a tezelor de licență și de master în Universitatea de Stat „Alecu
Russo” din Bălți.
j. Creditele
Creditele se alocă pe unități de curs / module şi alte activităţi (stagii de practică, teza de
an și teza de licenţă) care sunt evaluate independent. Un credit se alocă pentru 30 ore de studiu.
Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei unități de
curs / modul, sub toate aspectele (prelegeri (curs), seminare, ore practice, lucrări de laborator,
10

studii individuale, stagii de practică, elaborarea proiectelor, susţinerea probelor de evaluare).
Creditele acordate unei discipline au valori întregi cuprinse între 2 şi 6 credite de studiu.
Prin acordarea de credite se certifică faptul că pentru rezultatul obţinut la evaluare a fost
realizat volumul preconizat de muncă.
k. Actualizarea planului de învățământ
Planul de învățământ pentru specialitatea 0313.1 Psihologie este analizat și actualizat
anual. Anual, în luna mai, se organizează chestionarea studenților și absolvenților programului în
vederea determinării punctelor tari și ale celor slabe ale programului. Responsabilul de program
monitorizează administrarea chestionarelor. În acest scop sunt elaborate chestionare pentru
studenții de la ciclul licență și pentru cei care își fac studiile la masterat și pot să-și exprime
părerea deja în baza unei experiențe de lucru.
Anual Catedra organizează o masă rotundă în cadrul căreia se discută probleme actuale ce
țin de domeniul de activitate al psihologului, la care sunt invitați psihologi- practicieni din
diferite instituții și organizații.
În urma analizei chestionarelor și în rezultatul propunerilor înaintate de către psihologiipracticieni, precum și a celor înaintate de cadrele didactice implicate în acest program de studii,
se actualizează planul de învățământ, introducându-se cursuri opționale de studii noi, se revede
numărul de credite ECTS la discipline şi repartizarea lor pe semestre.
Modificarea planului de învățământ se realizează la Catedra de psihologie și se aprobă de
consiliul Facultății. Revizuirea / actualizarea planurilor de învățământ este validată de Senatul
USARB și prezentată, o dată la 5 ani, spre coordonare, Ministerului Educației.
2.3. Stagiile de practică

Nr.
crt.

Stagiile de practică

Semestrul

Durata nr.
săpt. / ore

1.

Practica de specialitate

V

7 / 420

2.

Practica de cercetare

VI

15 / 240

Perioada
08.10.201819.11.2018
04.02.201925.05.2019

TOTAL

Număr de
credite
14
8
22

Teza de Licenţă
Nr.
crt.

1.

Denumirea activităţii
Susţinerea tezei de
licenţă: documentare,
investigare, cercetare,
experimentare,
redactare, susținere
publică

Semestrul

Durata nr.
săpt. / ore

Perioada

Număr de
credite

VI

3 / 180

27.05.201922.06.2019
(8 ore/săpt.)

6

11

2.4. Discipline facultative (la libera alegere)
Numărul de ore
pe tipuri de
activități

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Număr
de
credite

Studiu
individual

3.

Bazele culturii informaţiei
Cultura comunicării
Securitatea muncii. Protecția
civilă
Psihologia cognitivă
Dinamica grupurilor
Psihologia organizațională
Diagnoza personalității
Psihoigiena
Intervenții cognitiv- comportamentale
Psihosomatica
Consiliere vocațională
Consiliere de cuplu și familie
Tehnici de manipulare
Antrenament autogen

Forma
de
evaluare

Contact
direct

1.
2.

Denumirea unităţii de curs

C

I
I
I

I
II
I

30
60
30

10
30
15

20
30
15

15

10
30
-

-

C
C
C

1
2
1

I
II
II
II
III
III

II
III
IV
IV
V
V

120
120
120
120
60
90

60
60
60
60
30
45

60
60
60
60
30
45

30
30
30
30
15
15

30
30
30
30
15
-

30

E
E
E
E
E
E

4
4
4
4
2
3

III
III
III
III
III

V
VI
VI
VI
VI

120
90
120
90
90

60
45
60
45
45

60
45
60
45
45

30
15
15
15

30
-

30
60
30
30

E
E
E
E
E

4
3
4
3
3

Anul

Total

Nr.
crt.

Semestrul

Total ore

S

L

-

III. Descierea finalităţilor de studii şi a competenţelor
3.1. Competenţe profesionale şi transversale
Competențe profesionale:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în
comunicarea profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în
domeniul psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin
valorificarea informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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 de învăţare pentru propria dezvoltare.
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3.2. Finalităţile programului de studii exprimate prin competenţele profesionale şi
competenţele tansversale
Competenţe
profesionale

Descriptori de nivel
ai competenţelor
transversale
Executarea
responsabilă a
sarcinilor
profesionale, în
condiţii de
autonomie
restrânsă şi
asistenţă calificată
Familiarizarea cu
rolurile şi
activităţile specifice
muncii în echipă şi
distribuirea de
sarcini pentru
nivelurile
subordonate
Conştientizarea
nevoii de formare
continuă; utilizarea
eficientă a
resurselor şi
tehnicilor de
învăţare, pentru
dezvoltarea
personală şi
profesională

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

Operarea cu
concepte
fundamentale în
domeniul
psihologiei și
utilizarea acestora
în comunicare
profesională

Proiectarea și
realizarea unui
demers de
cercetare prin
abilități de control
și inovație în
domeniul
psihologie

Evaluarea critică a
situaţiilor
problematice şi a
soluţiilor posibile
în psihologie

Evaluarea
psihologică a
individului,
grupului şi
organizaţiei

Proiectarea şi
realizarea
intervenţiilor
psihologice

Relaţionarea şi
comunicarea
interpersonală
specifică
domeniului
psihologiei prin
valorificarea
informațiilor,
vizînd varii
contexte socioumane și de
identitate
culturală.

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea
competenţei

Competenţe transversale
CT1

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii si
deontologiei profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă

CT2

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
munca eficientă în cadrul echipei

CT3

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor dc învăţare
pentru propria dezvoltare

Respectarea normelor de etică și deontologie profesională
în activitatea de practician și cercetător. (psiholog)

Relaţionarea responsabilă cu agenţii implicați în activitatea
de intervenție psihologică.

Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial,
adaptînd competenţele profesionale la dinamica contextului
social.

F.01.O.001
F.01.O.002
F.01.O.003
F.01.O.004
G.01.O.005
G.01.O.006
G.01.O.007
F.02.O.009
F.02.O.010

Unitatea de curs
Psihologie generală
Întroducere în psihologie
Psihofiziologia
Psihologia personalității
Etica și deontologia
profesională
Limba
engleză/franceză/germană I
Tehnologii informaționale și
comunicaționale
Psihologia vîrstelor
Psihologia educațională

I
I
I
I
I
I

Nr.
credite

Codul

Sem.

IV. Matricea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi transversale și
unitățile de curs / module incluse în planul de învățământ

6
5
4
4
3

CP3

CP4

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

CP1

CP2

+
+

CP5

4

II
II

5
6

+
+
+

+
+

+
+

+
+

CP6

CT1

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

4

I

Competențe
transversale

Competențe profesionale

CT2

CT3

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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F.02.O.011
S.02.O.112
G.02.O.013
U.02.A.014
U.02.A.015
F.03.O.017
F.03.O.018
F.03.O.019
S.03.O.120
U.03.A.021
U.03.A.022
S.03.A.123/
S.03.A.125
U.03.A.025
U.03.A.026
F.04.O.027
S.04.O.128
S.04.O.129
S.04.O.130
S.04.A.131/
S.04.A.132
S.04.A.133
S.04.A.134
S.03.O.135
S.05.A.136
S.05.A.137
S.05.A.138
S.05.A.139
S.05.A.140
S.05.A.141
S.05.A.142/
S.05.A.143
S.06.A.144
S.06.A.145

S.06.A.146
S.06.A.147
S.06.A.148
S.06.A.149
S.06.A.150
S.06.A.151

Psihologia socială
Psihologia judiciară
Limba
engleză/franceză/germană II
Construcție europeană/
Sociologie
Metodologia cercetării cu
elemente de statistică aplicată
Psihopatologia
Psihosexologia
Psihodiagnostic
Istoria românilor /
Civilizație românească
Serviciu psihologic în școală /
Serviciu psihologic în sistemul
de învățământ
Filosofia și probleme filosofice
ale domeniului /
Filosofia și istoria științei
Istoria psihologiei
Psihocorecție
Consiliere psihologică
Psihoprofilaxia
Psihologia comunicării/
Comunicare nonviolentă
Stresul din perspectivă
psihologică/
Psihologie medicală
Asistența psihologică a
persoanelor cu dizabilități
Elemente de cunoaștere
netradițională a personalității/
Psihologia gender
Psihologia familiei/
Familia ca sistem relațional
Psihologia managerială/
Psihologia puterii
Psihologia comunității/
Tehnici de inducere a
complezenței
Psihologia creativității/
Asistența psihologică a
victimelor traficului de ființe
umane
Psihologia sănătății/
Sănătate psihică și stil de viață
Asistența psihologică a
persoanelor dependente/
Asistența psihologică a
persoanelor cu HIV
Asistența psihologică a
delincventului minor/
Psihocorijarea
comportamentului deviant

II
II
II

5
4
4

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

II

4

III

4

+

+

+

+

III
III
III

5
4
5

+
+
+

+

+
+

+

III

4

+

+

III

4

+

+

III

4

IV
IV
IV
IV

4
5
5
4

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

IV

4

+

+

+

IV

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

V

4

+

+

+

V

4

+

+

+

+

V

4

+

+

+

+

V

4

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

VI

4

+

VI

4

VI

4

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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V. Fişele unităţilor de curs incluse în planul de învăţămînt la specialitatea
0313.1 Psihologie
Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIE GENERALĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs în programul de studii: F.01.O.001
Domeniul de formare profesională la care se refera unitatea de curs: : 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
Catedra responsabila de unitatea de curs: Catedra de psihologie
Numгăr de credite ECTS: 6 credite
Anul şi semestrul în care se predă unitatea de curs: Anul I, semestrul I
Titularul unității de curs: conf. univ., dr. Valentina Prițcan
Descrierea succintă a corelării/integrării unității de curs cu/în programul de studii.
Unitatea de curs Psihologie generală are menirea de a dezvolta competenţele profesionale ale studenţilorviitori 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 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).
Competenţe dezvoltate în cadrul unității de curs:
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.
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.
Finalităţi de studii realizate la finele unității de curs.
La finalul studierii disciplinei 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;
- 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.
Competențe prealabile: analiza si sinteza cunostintelor dobоndite în cadrul unităților de curs ,,Introducere
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în psihologie’’ și ,,Psihofiziologia’’.
Unități de învățare: Obiectul psihologiei generale. Psihicul ca obiect de studiu al psihologiei. Senzaţiile.
Percepţia. Memoria. Gîndirea. Imaginaţia şi creativitatea. Atenţia. Limbă, limbaj, comunicare. Relaţiile
interpersonale. Fenomenele social-psihologice de masă şi rolul lor în comunicare şi relaţiile interpersonale.
Afectivitatea. Voinţa. Temperamentul. Caracterul. Aptitudinile. Personalitatea. Activitatea.
Strategii didactice: expunere, exemplul demonstrativ, dezbatere, clarificare conceptuală, analiză
comparativă, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată, experimentarea, activităţi de grup, studiu de caz,
experimentarea, elaborarea referatelor, activități de autocunoaștere.
Bibliografie:
1. Cosmovici, Andrei. Psihologie generală / Andrei Cosmovici. – Iaşi : Polirom, 2005. – 253 p. –
ISBN 973-9248-27-6.
2. Golu, Mihai. Fundamentele psihologiei / M.Golu ; Univ. Spiru Haret, Fac. de SociologiePsihologie. – Ed. a 3-a. – Bucureşti : Ed. Fund. ,,România de Mâine”, 2004. – Vol. 1. – P. 5-298. –
ISBN 973-725-112-1. și vol. 2. – P. 301-604. – ISBN 973-725-113-X.
3. Hayes, Nicky. Introducere în psihologie / Nicky Hayes, Orrell Sue. – Bucureşti : ALL, 1997. – 446
p. – ISBN 973-9337-45-7.
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Valentina Prițcan
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Fișa unității de curs / modulului

ÎNTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: F.01.O.002
Codul și denumirea domeniului general de studii: 031 Științe sociale și comportamentale
Facultatea/catedra responsabilă de curs: Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 5credite ECTS
Anul și semestrul în care se predă cursul: anul I, sem.I
Titular de curs: Inga Baciu, asist.univ
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Întroducere în
psihologie reprezintă o disciplină care vine să fundamenteze pregătirea de specialitate pentru configurarea
atât a identății profesionale a psihologului cât și a domeniului psihologiei per ansamblu.
În cadrul cursului studenţii urmează să însuşească un sistem de cunoştinţe teoretice vizând principalele
probleme ale cunoașterii științifice în psihologie precum și cele mai semnificative momente și repere ale
fundamentării statutului de știință al psihologiei. Astfel, această disciplină universitară reprezintă punct de
plecare în utilizarea corectă a conceptelor şi teoriilor psihologice ştiinţifice, în explicarea şi interpretarea
diferitelor manifestări psihice din viaţă cotidiană.
De asemenea, studenții, urmează să-și formeze o viziune integrativ-sistemică şi interacţionistă cu privire
la psihicul uman, înţegerea corectă a relaţiilor dintre diferitele ipostaze şi structuri ale sistemului psihic
uman şi ale sistemului de personalitate.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului:
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;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă;
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor
de învățare pentru propria dezvoltare
Finalități de studii la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să cunoască fundamentele teoretice ale domeniului Întroducere în psihologie;
- să cunoască sistemul de fenomene pe care le studiază psihologia contemporană şi rolul lor în viaţa şi
activitatea omului;
- să explice specificul metodelor psihologiei, laturile pozitive precum şi limitele lor, deosebirea dintre
noţiunile de metodă şi metodici concrete ale investigaţiei psihologice, cerinţele faţă de promovarea
cercetării psihologice.
- să întocmească un inventar al argumentelor personale pentru progresul psihologiei ca știință;
- să manifeste stricteţe în respectarea normelor etice în activitatea psihologului şi să se angajează
continuu în formarea profesională şi personală.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenții trebuie să posede competențe de analiză și
sinteză a informațiilor, să se implice activ și responsabil pentru efectuarea sarcinelor stipulate în
aplicațiile practice la orele de seminar;
Unități de învățare: Definirea și delimitarea domeniului de studiu al psihologiei. Etapele dezvoltării
psihologiei ca ştiinţă. Locul psihologiei în sistemul ştiinţelor. Psihologia științifică contemporană.
Dezvoltarea psihologiei în lume și în Republica Moldova. Orientări și tendințe în definirea obiectului
psihologiei; Viața psihică interioară ca obiect al psihologiei. Comportamentul ca obiect al psihologiei.
Conduita (activitatea) ca obiect al psihologiei. Omul concret și alte aspecte ale funcționalității psihice
abordate de psihologia contemporană. Organizarea cercetării psihologice. Principiile psihologiei. Premise
teoretice ale metodelor psihologiei. Metodele principale ale psihologiei. Lege, explicație și teorie în
psihologie. Natura psihicului uman. Reflectarea psihică și dezvoltarea psihicului în filogeneză.
Conștientul și subconștientul ca ipostaze ale psihicului. Inconștientul ca ipostază a psihicului. Stările de
conștiință modificată.
Strategii didactice: conversaţia euristică, argumentarea, dezbaterile, problematizarea, studiul de caz,
jocul de rol, elaborarea de proiecte individuale şi de grup, învăţarea prin cercetare, Brainstormingul,
Analiza SWOT, Organizatorul grafic, „Grila lui Quintilian”, Tehnica „Revizuirea circulară”, Metoda
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R.A.I. (Răspunde – Aruncă – Interoghează)
Bibliografie:
1. GOLU, M. Fundamentele psihologiei. Vol. I. Bucureşti, Editura Fundației România de Mâine,
2004, 298 p.
2. RADU, I. coord. Introducere în psihologia contemporană. Sincron, Cluj Napoca, 1991
3. ZLATE, M. Întroducere în psihologie. Ed..a 3-a. Iaşi, Ed: Polirom. 2000, 416 p.
Titular de curs

________________________ asist. univ., Inga BACIU
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOFIZIOLOGIA
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: F.01.O.003
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și comportamentale
Facultatea/ catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de
psihologie
Număr de credite ECTS: 4credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul I.
Titularul: Natalia Guțu, asist.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Psihofiziologia se constituie ca
disciplină fundamentală, care intregeşte pregătirea profesională a studenţilor la specialitatea Psihologie. In
cadrul cursului se cunosc cu structura si funcțiile encefalului, trunchiului cerebral, neuronului, fibrei
nervoase; se analizează fenomenele bioelectrice în celula nervoasă, mecanismele de formare a legăturilor
provizorii, structura și funcționalitatea analizatorilor, baza fiziologică a proceselor și stărilor psihice.
Cunoașterea mecanismelor fiziologice contribuie la o mai bună ințelegere a naturii psihicului uman.
Competenţe dezvoltate:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii și deontologiei profesionale in cadrul propriei
strategii de muncă.

-

-

Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să cunoască terminologia şi concepţiile de bază din cursul universitar Psihofiziologia;
- să înțeleagă și să explice mecanismele fiziologice ale proceselor psihice;
- să realizeze caracteristici, scheme, prezentări de funcționare a centrilor din scoarăa cerebral;
- să respecte normele etice în activitatea profesională ;
- să se angajeze continuă în dezvoltarea personală şi profesională.

C Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenții trebuie să posede cunoștințe despre
De structura și funcționalitatea sistemului nervos central și periferic, competențe de identificare
a specificului de funcționare a a proceselor/fenomenelor psihice.
Unități de învățare: Introducere în psihofiziologie. Importanța sistemului nervos in coordonarea funcţiilor
organismului. Insemnătatea funcțională a diferitor sectoare din SNC. Fiziologia excitației. Activitatea
nervoasă superioară. Mecanismele fiziologice ale atenției. Psihofiziologia proceselor psihice cognitive.
Bazele fiziologice ale temperamentului şi caracterului. Fiziologia somnului și a stării de veghe.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată,
clarificare conceptuală, activităţi de grup, evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic
Bibliografie:
1. Popa, R. Curs de psihofiziologie : pentru uzul studenţilor. Timişoara : Mirton, 1999. 160 p.
2. Кроль, В. М. Психофизиология : учеб. пособие для студентов высших учеб. завед. / В. М.
Кроль, М. В. Виха. – Москва : Кнорус, 2014. – 502 с. – ISBN 978-5-406-03282-4.
3. Данилова, Н. Психофизиология : учеб. для вузов / H. Н. Данилова. - М. : Аспект Пресс,
2000. - 374 p. - ISBN 5-7567-0220-2.
Titular de curs

_______________ asist.univ. Natalia GUŢU
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: F.01.O.004
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra de
Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul I
Titular de curs: Maria CORCEVOI, asist.univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Cursul de psihologie a
personalităţii se adresează studenților cu scopul de iniţiere în psihologia personalităţii, în interpretarea mai
multor abordări ale personalităţii. Se urmărește cunoaşterea sintetică a personalităţii și dezvoltarea
abilităților de transpunere a noțiunilor teoretice în contexte reale care constituie o componentă
fundamentală a pregătirii de specialitate.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
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.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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 de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă rolul disciplinei ,,Psihologia personalității” în realizarea activității profesionale de
psiholog.
- să evalueze critic modele teoretice în studiul personalităţii.
- să evalueze psihologic dezvoltarea personalităţii, aşa cum apare în cadrul teoriilor
- să aplice principi şi conceptele teoriilor personalităţii în analiza şi evaluarea persoanelor concrete.
- să aplice principii, norme şi valorilor etice și deontologiei profesionale în cadrul analizei şi evaluării
persoanelor concrete.
- să dezvolte o atitudine empatică, necondiționată faţă de persoane, fundamentată pe noile achiziţii ale
ştiinţei psihologice.
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de analiză și sinteză a materialului propus,
de expunerea a gândurilor, de reformularea conținuturilor.
Unități de învățare: Personalitatea ca obiect de studiu științific, Teoriile psihanalitice ale personalității,
Teoria personalității la Alfred Adler, Modelul umanist în psihologia personalităţii (A. Maslov, C.Rogers),
Modelul trăsăturilor de personalitate, Modelul constructelor personale (A. Kelly), Motivația personalității,
Atracția interpersonală: afilierea, iubirea, Eul și personalitatea.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
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dirijată, dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, aplicatii practice,
problematizare.
Bibliografie obligatorie:
1. Matthews, Gerald. Psihologia personalități: trăsături, cause, consecințe. Tradus de D. Ligia. Iași:
Polirom, 2005;
2. Лауренс Первин. Психология Личности. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 2000.
3. Cloninger S. Personality description, dynamics end development. Printed in the United Statesof
America, 1996, RRD
Titular de curs

________________________ asist. univ., Maria CORCEVOI
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Fișa unității de curs / modulului

ETICA ȘI DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: G.01.O.005
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și comportamentale
Facultatea/catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de
Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul I.
Titularul: Natalia Guțu, asist.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii:Cursul Etica și deontologia
profesională presupune iniţierea studenților in domeniul de activitate profesional prin cunoașterea cu
aspectul etic al activităţii profesionale, deontologia profesională, problemele deontologice,dilemele etice din
cadrul activităţii profesionale, portretul profesional al psihologului. Studierea unor aspecte ale eticii ca
filozofie practica ca noțiunile de bine și rău, virtute și vicii, milă, perfecțiune, dimensiunea morală a
personalității și a societății, milă, etc., va avea ca scop de ai orienta pe studenți spre valori și virtuți supreme,
fapte bune, tendințe spre perfecțiune continue, comportament virtuos. Studierea ulterioară a disciplinelor de
specialitate, formarea competenţelor profesionale şi a culturii morale a viitorilor psihologi se va baza pe
cunoaşterea şi conştientizarea importanţei respectării principiilor, standardelor etice generale şi specifice ale
Codului deontologic al profesiei de psiholog. Cunoaşterea cu standardele și principiile etice v-a trezi un
profund interes faţă de viitoarea profesie, conştiintizind importanţa sistemului de valori al specialistului,
respectarea Codul deontologic al profesiei de psiholog in promovarea cu succes a activității profesionale.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifica domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizând varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților intr-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici
de relaționare și muncă eficientă in cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii: La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă valoarea comportamentului virtuos al psihologului in promovarea activității profesionale;
-

să înţeleagă importanţa respectării Codului deontologic în activitatea profesională a psihologului;
să recunoască și să argumenteze rolul şi importanţa activităţii psihologului în crearea şi menţinerea confortu
psihologic in diferite domenii de activitate;
să respecte standardele profesionale și etice în procesul promovării activităților profesionale;
să proiecteze strategii de intervenţie în corespundere cu funcţiile şi rolul psihologului, bazate pe respecta
Codului deontologic al psihologului cu libera practică;
să dezvolte o atitudine responsabilă faţă de propriul comportament în mediul profesional, comunitate.
să manifeste un comportament empatic şi uman în relaţie cu persoanele ce se confruntă cu probleme
psihologice.

Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenții trebuie să posede competențe de analiză critică a
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literaturii de specialitate, selectarea materiei esențiale, compararea diferitor situații-probleme, elaborarea
raționamentelor.
Unități de învățare: Obiectul și problematica eticii.Concepțiile etice și morale fundamentale.
Noțiunile fundamentale ele eticii. Experiența morală. Etica profesională. Etica în psihologie.
Problematica exercitarii profesiei de psiholog. Codurile de etică profesională.
Codul deontologic al profesiei de psiholog. Dilemele etice in activitatea profesională a psihologilor.
Standarde etice ale activităţii de psihodiagnostic, corijare, profilaxie, consiliere a psihologului.
Standarde etice ale activităţii profesionale a psihologului in sistemul de învățământ; medical;
penitenciar; serviciilor sociale.
Psihologul și mass-media.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată,
clarificare conceptuală, activităţi de grup, evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic sinteza
cunoştinţelor, aplicatii practice, problematizare.
Bibliografie:
1. Găşpărel, C. Fundamente etice în domeniul intervenţiilor psihosociale :
Perspective crit. asupra eticii profesionale / Cornelia Margareta Găşpărel ; pref. de Shahid Rahman. – Iaşi :
Inst. European, 2014. – 293 p. : tab., fig. – (Societate & Cunoaştere ; 31). – ISBN 978-606-24-00332. Capcelea, V. Etica : Man. pentru inst. de învăţămînt superior / Valeriu Capcelea. – Chişinău : ARC,
2003 (Tip. Centr.). – 240 p. – (Alma Mater). – ISBN 9975-61-296-2
3. Colegiul Psihologilor din România, Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică // David, Daniel. Psihologie clinică şi psihoterapie : Fundamente. – Iaşi, 2006. – P. 261-286.

Titular de curs

________________________

asist.univ., Natalia GUȚU
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Fișa unității de curs / modulului

LIMBA ENGLEZĂ I
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs în programul de studii: G.01.O.006
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă de curs: Facultatea de Litere/ Catedra de filologie engleză și germană
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul I, semestrul I
Titularul de curs: Stella GORBANI, lector superior
Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii
Cursul de Limbă engleză I este prevăzut pentru studenții anului I de la Facultatea de Științe ale Educației,
Psihologie și Arte, și are drept scop primordial dezvoltarea competențelor comunicative în limba engleză,
care vor contribui la formarea profesională a studentului. Dezvoltarea competențelor comunicative în limba
engleză vor corespunde standardelor internaționale de achiziționare a limbii străine (nivelului A2). Cursul
dat pune accent pe dezvoltarea abilităților de citire, audiere, vorbire orală și scriere în limba engleză.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii
La finele cursului studentul va fi capabil:
- să întrețină o conversație în limba engleză specifică domeniului psihologiei;
- să valorifice eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria dezvoltare.
Competențe prealabile:
Limba engleză - nivel A1, precum și abilități de învățare a unei limbi străine.
Unități de învățare:
To be or not to be, that is the question
Things people have got
Living in the present
People around the world and their occupations
The family tree
My life and personality
Strategii didactice:
Strategii didactice interactive, bazate pe predarea centrată pe student, învăţarea prin cooperare; lucrul în
grup și lucrul în perechi, învăţarea autonomă.
Bibliografie :
1. Ciuciuc, O., Tănăsescu English for All Walks of Life. București: TEORA, 1998.
2. Puchtta, H., Stranks, J. English in Mind, level 1, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002.
3. Bantaș, A., Dicționar Englez Român, București: TEORA, 1998.
4. Bantaș A., Dicționar Român- Englez, București: TEORA, 1998.

Titular de curs

________________________ lect.superior, Stella GORBANI
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Fișa unității de curs / modulului

LIMBA FRANCEZĂ I
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: G.01.O.006
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Litere/Catedra de limba română și

filologie romanică
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul I
Titular de curs: Lucia COVALCIUC, lect.univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Curs practic de limba
franceză este destinat studenţilor Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, specialitatea
Psihologie, anul I de studii. La elaborarea programei s-a ţinut cont de deprinderile, competenţele
lingvistice acumulate deja la cursurile gimnazial și cel liceal de limbă franceză. Printre obiectivele acestui
curs se înscrie şi acela de a asigura însuşirea conştientă a fenomenelor gramaticale şi a structurii
morfologice a limbii române prin sisteme de exerciţii atît sub îndrumarea profesorului, cît şi în mod
individual.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să realizeze o comunicare specifică domeniului psihologiei prin utilizarea informațiilor acumulate
la cursul studiat ;
- să identifice tehnicile de învățare studiate și să le aplice în vederea proriei sale dezvoltări.
Competențe prealabile: cunoaşterea normelor şi mecanismelor de funcţionare a limbii în diverse situaţii
de comunicare; aplicarea cunoştinţelor acumulate în diverse situaţii.
Unități de învățare:
Les déterminatifs : l’article défini, indéfini, contracté ; l’adjectif possessif, démonstratif , interrogatif,
exclamatif ; Le verbe : présent de l’indicatif (1 ,2,3 gr.) formes affirmative, négative, interrogative.
Particularités des verbs du 1 groupe ; Le féminin des noms et des adjectifs. Le pluriel des noms et des
adjectifs ; Le passé composé , le futur simple, le futur et le passé immédiat ; Concordance des temps de
l’indicatif (plan du présent) ; Pronoms personnels.Pronoms toniques. La place des pronoms (compl.
d’objet direct et indirect) ; L’imparfait ; Le plus-que – parfait (formation et emploi) ; Le futur dans le
passé ; Le passé simple (formation et emploi) ; La concordance des temps de l’indicatif (plan du passé) ;
La concordance des temps de l’indicatif (plan du présent, passé) Omission de l’article

Strategii didactice: Metode clasice şi strategii de tip inductiv-deductiv, algoritmizat, evaluativ-situativ,
tehnici de dezvoltare a gîndirii critice/creative: dezbaterile, reflexia, lectura comentată, discuţiile ghidate
ş. a., prin activități de evocare, actualizare, memorare etc.
Bibliografie:
1. Popova I. , Kazacova G., Manuel de français
2. Popova I. , Kazacova G. , Cours pratique de grammaire française
3. Botnaru R., Cours pratique de grammaire française , Chişinău 2000
4. Kouchinova E., Manuel de français, Moscou, 1984.
Titular de curs ________________________ lect.univ., Lucia COVALCIUC
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Fișa unității de curs / modulului

LIMBA GERMANĂ I
Codul cursului în programul de studii: G.01.O.006
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Litere/ Catedra de filologie engleză și germană
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul I
Titular de curs: Svetlana DZECHIS, lector universitar
Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii
Cursul Limba germană I este prevăzut pentru studenţii care nu au studiat niciodată limba germană. Cursul
respectiv este axat pe achiziţionarea competenţelor şi deprinderilor fundamentale de comprehensiune
scrisă/orală, de reproducere şi producere scrisă/orală a textelor în limba germană pentru nivelul A1.1,
conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi al Consiliului Europei. În cadrul cursului
vor fi dezvoltate competenţele lingvistice la nivel de înţelegere (ascultare, citire), vorbire (participare la
conversaţie, discurs oral) şi scriere (exprimare scrisă).
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studentul va fi capabil:
- să întrețină o conversație în limba germană specifică domeniului psihologiei;
- să valorifice eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria dezvoltare.
Competențe prealabile:
Studenții trebuie să posede abilități de învățare a unei limbi străine. Totodată, ei trebuie să aibă deprinderi
de studiu individual.
Unități de învățare:
1. Einführungskurs. Ausspracheschulung. Phonetische Übungen. Intonationstruktur. Einfache und
erweiterte und unerweiterte Aussagesätze. Aufforderungssätze (Befehl, Bitte). Grundzahlwörter. WFragen. Pronomen.
2. Bekanntschaft. Ich stelle mich vor. Name-Sprache-Land-Wohnort. Mein Lebenslauf. Präsens der
Verben “sein”, “haben”. Das nominale Prädikat.
3. Die Familie. Ich und meine Familie. Die Verwandtschaft. Was sind Sie von Beruf? Familie Müller.
Wir haben Besuch. Präsens der schwachen Verben. Die Negation “nicht”. Wortfolge im einfachen
erweiterten Aussagesatz. Wortfolge im Fragesatz. Imperativ der Höfflichkeitsform.
4. Wir studieren Fremdsprachen. Im Deutschunterricht. Das Substantiv und der Artikel. Akkusativ der
Substantive. Demonstrativpronomen. Der Imperativ. Verben mit Stammvokalwechsel.
5. Im Übungsraum. Die Studenten gehen zur Vorlesung. Possissivpronomen. Akkusativ der
Personalpronomen. Präpositionen mit dem Akkusativ.
6. Wohnung und Haus. Mein Haus und meine Wohnung. Der schönste Ort der Welt: Zuhause.
Präpositionen mit dem Akkusativ und dem Dativ.
Strategii didactice:
Strategii didactice interactive bazate pe predarea centrată pe student, învăţarea prin cooperare; învăţarea
activă; învăţarea autonomă.
Bibliografie:
1. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. (Издание
6-е, переработанное и дополненное). Москва: Лист Нью, 2003.
2. Evans, S., Pude A., Specht F. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch A1.1. Ismaning:
Hueber Verlag, 2012.
3. Glas-Peters, S., Pude A., Reimann M. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch A1.1.
Ismaning: Hueber Verlag, 2012.

Titular de curs

________________________ lect. univ., Svetlana DZECHIS
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Fișa unității de curs / modulului

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: G.01.O..007
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională : 031 Ştiinţe sociale si
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului/
Catedra de Matematică şi Informatică
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul I
Titular de curs: Ion OLARU, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii:
Împreună cu dezvoltarea tehnicii de calcul a apărut necesitatea studierii tehnologiilor informaţionale la
diverse nivele ale activităţii umane, inclusiv şi în instituţiile de învăţământ atât preuniversitare cât şi
universitare. Tehnologii informaţionale, abreviat TI, sunt tehnologii necesare pentru colectarea, stocarea,
prelucrarea, căutarea, transmiterea, prezentarea datelor, textelor, imaginilor şi sunetelor, utilizând
calculatoarele electronice. Disciplina Tehnologii informaţionale este constituită din două compartimente:
Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul şi Tehnologii informaţionale
aplicate. La rândul său, compartimentul Tehnologii informaţionale aplicate constă din cîteva module
practice: Sisteme de operare; Reţele de calculatoare și servicii electronice on-line; Procesarea
documentelor; Procesarea tabelelor; Procesarea prezentărilor. Acest curs este obligatoriu la toate
specialităţile neinformatice din cadrul facultăţilor Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, având
drept scop formarea la studenţi a abilităţilor şi a competenţelor în utilizarea calculatorului în domeniul
respectiv.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil să:
- să gestioneze datele în sistemul de operare și să adapteze mediul sistemului de operare pentru
necesitățile utilizatorului folosind instrumentele existente ale acestuia;
- să elaboreze documente de diferită complexitate utilizând un editor de texte;
- să efectueze calcul tabelar și să creeze diagrame utilizând un soft de calcul tabelar;
- să elaboreze prezentări electronice conform cerințelor propuse;
- să gestioneze informația utilizând resursele Internet prin intermediul diferitor browse-re.
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să identifice elementele structurii sistemului de calcul; să
cunoască tipurile și funcțiile rețelelor de calculatoare; să colecteze, să păstreze şi să prelucreze informaţia
cu ajutorul aplicaţiilor software specializate.
Unități de învățare:
Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul;
Sisteme de operare;
Utilizarea reţelelor de calculatoare și servicii electronice on-line;
Procesarea documentelor;
Procesarea tabelelor;
Procesarea prezentărilor.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, evaluare prin prezentări orale,
scrise şi în format electronic.
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Bibliografie:
- POPOV, L., „TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE”, Modulul Sistemul de operare Microsoft Windows
7, Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice, Presa universitară bălţeană, Bălţi, 2013, 208 p.
- POPOV, L., OLARU, I., TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE”, Modulul Procesorul de texte
Microsoft Word 2007, Ghid metodic, Presa universitară bălţeană, Bălţi, 2014, 288 p.

Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Ion OLARU
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: F.02.O.009
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională : 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 5 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul II
Titular de curs: Silvia BRICEAG, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Psihologia varstelor se
constituie ca disciplină fundamentală, care intregeşte pregătirea profesională a studenţilor la specialitatea
Psihologie. Dezvoltarea omului ca fiinţă biopsihosocioculturală presupune conlucrarea a patru tipuri de
forţe: biologice (factorii genetici şi cei care ţin de sănătate), psihologice(factorii interni: perceptivi,
cognitivi, emoţionali, de personalitate etc.), socioculturale (factorii interpersonali, societali, culturali,
etnici) şi ciclurile vieţii(în diferite momente ale vieţii, forţele biologice, psihologice şi socioculturale
afectează în mod diferit fiinţa umană, aflatăîn contexte diferite. Psihologia dezvoltării umane
promovează o viziune holistică şi interacţionistă asupra fiinţei umane.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă rolul psihologiei vârstelor în realizarea activității profesionale de psiholog;
- să recunoască factorii de risc în investigația/ abordarea psihologică corelativ stadiului de
dezvoltare;
- să explice diferenţele de vârstă și individuale întâlnite în diferite perioade ontogenetice;
- să evalueze particularitățile de vârstă ale individului;
- să realizeze caracteristici psihologice a individului la diferite perioade ontogenetice și a grupului;
- să dezvolte o atitudine responsabilă faţă de abordarea psihologică a individului, fundamentată pe
noile achiziţii ale ştiinţei psihologice;
- să aplice respecte principiile deontologiei profesionale;
- să comunice suportiv şi eficient cu actorii din câmpul profesional;
- să se angajeze în dezvoltarea personală şi profesională continuă;
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de identificare a
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proceselor/stărilor/fenomenelor psihice, a specificului de funcționare a acestora, competențe de
identificare a particularităților de personalitate.
Unități de învățare: Cunoaşterea aspectelor generale ale problematicii dezvoltării psihice: Delimitările
conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor; Metodologia cercetării în domeniul psihologiei
vârstelor. Perspective actuale ale ontogenezei; Modele ale dezvoltării ontogenetice; Conceptul de
dezvoltare psihică; Factorii dezvoltării psihice. Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea umană :
Teoria dezvoltării cognitive – J. Piaget; Abordarea cultural-istorică a dezvoltării cognitive (L.Vîgotski);
Teoria dezvoltării morale (L. Kohlberg); Teoria dezvoltării psihosociale (E. Erikson); Teoria dezvoltării
psihosexuale (S. Freud).
Cunoaşterea aspectelor particulare ale problematicii dezvoltării psihice: dezvoltare psihică la vârsta nounăscutului, pruncului; dezvoltare psihică la vârsta antepreşcolară; dezvoltare psihică la vârsta preşcolară;
dezvoltare psihică a elevului de vârsta scolara mica; dezvoltare psihică la vârsta adolescentă;
particularități psihice în vârstele adulte și de involuţie.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor,
descoperire dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, jocul de rol,
investigatii experimentale în teren; evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic,
portofoliu cu caracteristici psihologice.
Bibliografie:
-

BRICEAG, S. Psihologia vârstelor/ Silvia Briceag; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac.
de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : Universitatea de Stat
“Alecu Russo” din Bălţi, 2017.- ///291 p. : tab. ISBN 978-9975-50-196-5.

-

Psihologia dezvoltării şi psihologia pedagogică : man. pentru colegii pedagogice / Ig. Racu, C.
Perjan, P. Jelescu,...S. Briceag,...; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" ; Inst. de Şt. ale
Educaţiei ; Univ. de Stat "Alecu Russo",.... - Ch. : Univers Pedagogic , 2007. - 160 p. : tab. ISBN 978-9975-48-039-0. - Bibliogr. p. 159

Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Silvia BRICEAG

30

Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA EDUCAȚIONALĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: F.02.O.010
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională : 031 Ştiinţe sociale si
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 6 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul II
Titular de curs: Silvia BRICEAG, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Se constituie ca
disciplină fundamentală, care intregeşte pregătirea profesională a studenţilor la specialitatea psihologie.
Urmărind optimizarea instruirii şi educaţiei, psihologia educaţiei este o ramură aplicativă a psihologiei.
Ca ramură a psihologiei, psihologia educaţiei ocupă un loc important în domeniul mai larg al
cunoştinţelor psihologice fundamentale şi aplicativ-practice, precum şi în sistemul ştiinţelor care se ocupă
de educaţie. În consecinţă, psihologia educaţiei contribuie hotărâtor la pregătirea profesionala a viitorilor
psihologi, aducând soluţii practice în rezolvarea unor probleme educative. Din punct de vedere practic,
cunoştinţele acumulate de psihologia educaţiei sunt preţioase pentru toţi cei implicaţi în actul educativ şi
oricine este supus influențelor educative şi exercită asemenea influenţe. Necesitatea cunoaşterii
psihologice derivă din aceea că actul de instruire şi de educaţie trebuie să se adapteze la situaţii infinit de
variate, dată fiind diversitatea aptitudinilor, atitudinilor şi aspiraţiilor individului.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să cunoasca exigenţele educative specifice fiecărei vârste;
- să recunoască factorii de risc educațional;
- să aplice tehnici de optimizare a instruirii-învățării- educației(ex. creşterea stimei de sine,
dezvoltarea afectivităţii pozitive, controlul stresului);
- să proiecteze strategii de intervenţie primară şi secundară asupra factorilor de risc
educațional.(devieri de comportament);
- să aplice tehnici de modificare a comportamentelor de risc educațional;
- să proiecteze strategii valide de cercetare psihopedagogica (transversale, longitudinale,
experimentale, prospective, studii de caz, studii calitative, meta-analize) ;
- să se angajeze în analiza critică a politicilor publice de promovare a educației;
- să comunice suportiv cu membrii echipei multidisciplinare și să-si vlorifice propriul potențial;
- să se angajeze în dezvoltarea personală şi profesională continuă;
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de identificare a
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proceselor/stărilor/fenomenelor psihice, a specificului de funcționare a acestora; competențe de
identificare a particularităților de personalitate; competețe de identificare a particularităților de vârsta a
individului.
Unități de învățare: Cunoaşterea aspectelor particulare ale psihologiei instruirii-învățării, psihologiei
educației, psihologiei cadrului didactic, cominicării pedagogice și anume: Psihologia instruirii –
învăţării. Învăţământul şi sistemul de învăţământ; Teoriile învăţării; Concepţia lui L. Vîgotski despre
instruire şi dezvoltare psihică; Nivelurile şi formele instruirii; Strategii de formare a cunoştinţelor;
Factorii psihologici ce influienţează activitatea de învăţare; Forme de manifestare şi criterii de apreciere a
insuccesului şcolar; Educaţia şi legităţile ei ; Mecanismele psihologice de modificare a
comportamentului; Expectanţele în dezvoltarea personalităţii; Impactul educațional în devianța școlară.
Psihologia cadrului didactic; Structura activităţii pedagogice; Aptitudinile pedagogice şi profesia de
pedagog; Orientarea personalităţii pedagogului şi tipologia pedagogilor; Motivaţia şi productivitatea
activităţii pedagogului; Autoimaginea profesională a pedagogului. Comunicare pedagogică. Concept de
comunicare pedagogică; Stilurile comunicării pedagogice. Tipologia poziţiilor profesionale (M. Talen).
Dialog şi monolog în activitatea pedagogului. Modele de comportament ale pedagogilor în comunicare.
Procedee de profilaxie şi anulare a afectelor comunicative. Procedee psihopedagogice de instruire pe
fonul unei comunicări pedagogice optimale. Elemente de consiliere educațională.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, jocul de rol, investigatii
experimentale în teren; evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, PPT, portofoliu.
Bibliografie:
-

-

-

Briceag, Silvia. Psihologia pedagogică : Curs universitar / S. Briceag ; Univ. de Stat "Alecu
Russo", Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială. - Bălţi : Presa universitară bălţeană,
2007. - 202 p. - ISBN 978-9975-4006-8-8. - Bibliogr. p. 194-202.
Cozărescu, Mihaela. Psihologia educaţiei : Teorie şi aplicaţii / M. Cozărescu, L. Ştefan. Bucureşti : Ed. ASE , 2004. - 298 p. - (Şt. educaţiei). - ISBN 973-594-466-9. - Bibliogr. p. 295298.
Cristea, Gabriela C. Psihologia educaţiei / Gabriela C. Cristea. - Bucureşti : Ed. Coresi , S.a.. 180 p. - (Pedagogie XXI). - ISBN 973-570-222-3: - Bibliogr. generală p. 176-180.

Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Silvia BRICEAG
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA SOCIALĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: F.02. O. 011
Domeniul ştiinţific la care se referă cursul: 031 Ştiinţe sociale si comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de psihologie
Număr de credite ECTS: 5 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul II
Titular de curs: Luminiţa SECRIERU, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii
Intrunînd in sine indicii unei discipline normative de specialitate, el are ca scop examinarea aprofundata si
nuantata a interactiunii comportamentelor si proceselor psihice umane. Prin mijlocirea lui, viitorii
psihologi vor avea posibilitatea de a studia cum se desfasoara si cu ce rezultate se finalizeaza
interactiunea comportamentelor individuale si de grup; cum influenteaza comportamentul unei persoane
conduita altei persoane sau actiunea grupului; cum modifica prezenta altora propria activitate; care sunt
mecanismele psihice ale relatiilor interpersonale si intergrupale; cum influienteaza interactiunea
comportamentala prezenta conduita viitoare a oamenilor si grupurilor umane.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecialzată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficentă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă rolul psihologiei sociale în viata şi activitatea sociala şi profesională
-să explice impactul contextului social asupra vieţii psihice şi comportamentului uman;
-să utilizeze adecvat noţiuni şi concepte de psihologie socială;
-să înţeleagă specificul metodologic al psihologiei sociale;
-să evaluieze cauzele comportamentului individual in situatii sociale;
-să proiecteze experimente care să pună în vedere aspecte ale influenţei sociale în diferite domenii de
activitate şi în viaţa cotidiană;
-să analizeze situaţiile cu care se confrunt din punct de vedere al psihologiei sociale;
-să formuleze idei şi ipoteze de cercetare relevante şi verificabile;
-să manifeste atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi
creativă a propriului potenţial în situaţii specifice cu respectarea principiilor şi a normelor de etică
profesională.
- să comunice suportiv şi eficient cu actorii din cîmpul profesional.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studentii trebuie sa posede cunostinte vizind aspectele
educationale ale psihologiei, sa posede capacitati de analiză a teoriilor psihologice
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Unități de învățare:
Introducere în psihologia socială: Ce este psihologia sociala; Evolutia psihologiei sociale; Psihologia
socială şi disciplinele conexe; Metode şi tehnici de cercetare în psihologia socială. Procese individuale :
Disonanţa cognitivă. Teoria si paradigmele clasice in studiul disonantei cognitive; Sinele social:
Atitudinea. Persuasiunea si autopersuasiunea. Mecanismele de rezistenta la schimbarea atitudinii. Relaţii
şi procese interpersonale : Atractia si respingerea interpersonala; Agresivitatea. Formele, cauzele
agresivitatii. Factorii ce influenteaza agresivitatea. Modalitati de prevenire si reducere a agresivitatii.
Comportamentul prosocial. Teorii explicative. Structuri, procese de grup şi influenţa socială : Grupul în
psihologia sociala: conceptul de grup; clasificari; functii. Procese şi fenomene de grup; Influenţa socială;
Stereotipuri, prejudecăţi şi discriminare. Teorii despre geneza stereotipurilor, prejudecatilor si
discriminarii. Procese colective : Reprezentările sociale. Originea teoriei reprezentărilor sociale; Definirea
reprezentărilor sociale; Obiecte ale reprezentărilor sociale; Procese fundamentale ale RS; Componente si
functii ale RS; Forme de manifestare ale RS; Aspecte metodologice in studiul RS.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, evaluare prin prezentări orale şi
în format electronic.
Bibliografie:
-

Doise, W. ; Mugny,G.; Deschamps, J.C. Psihologie socială experimentală. Iaşi : Polirom.
(1996)
Neculau, A. (coord.), Manual de psihologie socială, Iaşi, Editura Polirom, 2004
Secrieru, L., Psihologia socială. Note de curs. Bălţi, 2017
Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений, Москва,
2002.

Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Luminiţa SECRIERU
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA JUDICIARĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.02.O.112
Codul și denumirea domeniului general de studii: 031 Științe sociale și comportamentale
Facultatea/catedra responsabilă de curs: Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul și semestrul în care se predă cursul: anul I, sem.2
Titular de curs: Mihai ȘLEAHTIȚCHI, conf.univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Psihologia judiciară se
constituie ca o disciplină de profesionalizare menită să asigure pregătirea de specialitate a viitorilor
psihologi, atât prin cunoștințele teoretice cât și prin competențele practice în rezolvarea unor probleme
psihologice din cadrul domeniului judiciar.
Astfel, studierea Psihologiei judiciare asigură studiul şi analiza complexă a comportamentelor umane
implicate în procesul judiciar (omul într-o ipostază specială). De asemenea, cursul nominalizat oferă
studenţilor posibilitatea de a studia caracteristicile psihosociale ale participanţilor la acţiunea judiciară,
modul în care aceste caracteristici apar şi se manifestă în condiţiile concrete şi speciale ale interacţiunii
lor în cele trei faze: faza pre-infracţională, infracţională propriu-zisă şi post-infracţională.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională;
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cerecetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei;
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie;
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizație;
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice;
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizând varii contexte socoi-umane și de identitate națională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă;
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor
de învățare pentru propria dezvoltare
Finalități de studii la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să cunoască fundamentele teoretice ale domeniului Psihologie judiciară;
- să pereaze cu aparatul terminologic al disciplinei, intergrînd noţiunile în modele de explicare teoretică
a evenimentului cu conţinut juridic;
- să înțeleagă mecanismele care determină actul infracțional;
- să cunoască profilul psihologic al participanţilor la acţiunea judiciară;
- să explice probleme concrete din spectrul fenomenelor şi proceselor care au loc în cadrul activităţii
juridice;
- să explice şi să ilustreaze diferenţe dintre mărturia judiciară de bună credinţă şi mărturia judiciară de
rea credinţă;
- să întocmească profilul psihologic al infractorului pe baza metodologiei învățate;
- să recomande metode de profilaxie a crimei şi victimizării.
- să manifeste stricteţe în respectarea normelor etice în activitatea psihologului şi se angajează continuu
în cunoașterea problemelor actuale ale psihologiei juridice.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenții trebuie să posede competențe de cunoaștere
și înțelegere a: proceselor psihice de prelucrare a informației, a modului de funcţionare a „aparatului
psihic”, a instanţelor sale, a corelaţiei dintre zona conştientă şi inconştientă în reglarea comportamentului
omului;
Unități de învățare: Considerații întroductive privind Psihologia Judiciară. Analiza psihologică a actului
infracțional. Psihologia personalității infractorului . Probleme de victimologie. Problematica psihologică a
mărturiei judiciare și a martorului. Dimensiuni psihologice ale anchetei judiciare. Psihologia procesului
judiciar. Tehnologii psihologice specifice activității judiciare. Probațiunea în practica judiciară.Psihologia
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privării de libertare și a recuperării sociale a infractorului.
Strategii didactice: conversaţia euristică, argumentarea, dezbaterile, problematizarea, studiul de caz,
elaborarea de proiecte individuale şi de grup, învăţarea prin cercetare Brainstormingul, Analiza SWOT,
Diagrama Venn.
Bibliografie:
- BUTOI I., BUTOI T. Tratat universitar de psihologie judiciară: teorie şi practică, Editura
Pinguin Book, Bucureşti, 2006.
- MITROFAN NICOLAE, ZDRENGHEA VOICU, BUTOI TUDOREL. Psihologie judiciară.
Bucureşti, Casa de editură şi presă ,,Şansa”, 1997, 359 p.
- PRUNĂ T. Psihologie judiciară, Iaşi, 1994
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Mihai ŞLEAHTIŢCHI
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Fișa unității de curs / modulului

LIMBA ENGLEZĂ II
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs: G.02.O.013
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Litere/ Catedra de filologie engleză și germană
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul I, semestrul II
Titularul de curs: Stella GORBANI, lector superior
Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii
Cursul Limbă engleză II este prevăzut pentru studenții anului I de la Facultatea de Științe ale Educației,
Psihologie și Arte, semestrul II. Acest curs pune accent pe aprofundarea cunoștințelor de terminologie
psihologică, cu scopul dezvoltării profesionale a specialiștilor din domeniul vizat. Cursul tinde să continue
dezvoltarea competențelor comunicative, a vorbirii orale și scrise în limba engleză.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studentul va fi capabil:

-

să întrețină o conversație în limba engleză specifică domeniului psihologiei;
să identifice oportunități de formare continuă;

să valorifice eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria dezvoltare.
Competențe prealabile:
Posedarea competențelor lingvistice corespunzătoare nivelului A2.
Unități de învățare:
 Psychology as a science
 Behavioural psychology
 Classical and operant conditioning
 Cognitive psychology
 Sensation
 Memory and forgetting
 Social psychology
Strategii didactice:
Strategii didactice interactive, bazate pe predarea centrată pe student, învăţarea prin cooperare; lucrul în
grup și lucrul în perechi, învăţarea autonomă.
Bibliografie
1. Varzari E. Țaulean M., English for Pedagogy, Psihology and Social Assistence Students. Balti,
2008.
2. Azar, B. Understanding and Using English Grammar. Longman, 2002.
3. Hill, L. A., Stories for reading comprehension 1. Harlow: Longman, 1985
4. Soars, L., Soars, J. New Headway. Intermediate level. Oxford University Press, 2000.
Titular de curs

________________________ lect.superior., Stella GORBANI
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Fișa unității de curs / modulului

LIMBA FRANCEZĂ II
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: G.01.O.006
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Litere/Catedra de limba română și

filologie romanică
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul II
Titular de curs: Lucia COVALCIUC, lect.univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Curs practic de limba
franceză este destinat studenţilor Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, specialitatea
Psihologie, anul I de studii. La elaborarea programei s-a ţinut cont de deprinderile, competenţele
lingvistice acumulate deja la cursurile gimnazial și cel liceal de limbă franceză. Printre obiectivele acestui
curs se înscrie şi acela de a asigura însuşirea conştientă a fenomenelor gramaticale şi a structurii
morfologice a limbii române prin sisteme de exerciţii atît sub îndrumarea profesorului, cît şi în mod
individual.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
CT3.

Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să realizeze o comunicare specifică domeniului psihologiei prin utilizarea informațiilor acumulate
la cursul studiat ;
să identifice tehnicile de învățare studiate și să le aplice în vederea proriei sale dezvoltări.
Competențe prealabile: cunoaşterea normelor şi mecanismelor de funcţionare a limbii în diverse situaţii
de comunicare; aplicarea cunoştinţelor acumulate în diverse situaţii.
Unități de învățare:
Pronoms personnels. La place des pronoms ; Pronoms relatifs composés. Répétition de la concordance
des temps de l’indicatif (plan du présent et du passé) ; Conditionnel présent et passé (formation) ; La
concordance des temps du conditionnel ; Le subjonctif présent et passé (formation) ; Le subjonctif dans
la phrase indépendante ; Le subjonctif dans la subordonnée relative et circonstancielle ; Adjectifs et
pronoms indéfinis : tout, aucun , chacun, même ; L’adverbe : formation ; comparatif et superlatif

-

Strategii didactice: Metode clasice şi strategii de tip inductiv-deductiv, algoritmizat, evaluativ-situativ,
tehnici de dezvoltare a gîndirii critice/creative: dezbaterile, reflexia, lectura comentată, discuţiile ghidate
ş. a., prin activități de evocare, actualizare, memorare etc.
Bibliografie:
1. Popova I. , Kazacova G., Manuel de français
2. Popova I. , Kazacova G. , Cours pratique de grammaire française
3. Botnaru R., Cours pratique de grammaire française , Chişinău 2000
4. Kouchinova E., Manuel de français, Moscou, 1984.

Titular de curs

________________________ lect.univ., Lucia COVALCIUC
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Fișa unității de curs / modulului

LIMBA GERMANĂ II
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: G.02.O.013
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/catedra responsabilă de curs: Facultatea de Litere/ Catedra de filologie engleză și germană
Număr de credite ECTS: 4 credite
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul II
Titularul de curs: Svetlana DZECHIS, lector universitar
Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii
Cursul Limba germană II este prevăzut pentru studenţii care au studiat cursul Limba germană I. El este
axat pe achiziţionarea competenţelor şi deprinderilor fundamentale de comprehensiune scrisă/orală, de
reproducere şi producere scrisă/orală a textelor în limba germană pentru nivelul A 1.2, conform Cadrului
European Comun de Referinţă pentru Limbi al Consiliului Europei. În cadrul cursului vor fi dezvoltate
competenţele lingvale la nivel de înţelegere (ascultare, citire), vorbire (participare la conversaţie, discurs
oral) şi scriere (exprimare scrisă).
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studentul va fi capabil:
- să întrețină o conversație în limba germană specifică domeniului psihologiei;
- să identifice oportunități de formare continuă;
- să valorifice eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria dezvoltare.
Competențe prealabile:
Studenții trebuie să posede nivelul A1.1 de cunoaștere a limbii germane.
Unități de învățare:
Mein Tagesablauf. Mein Arbeitstag. Meine Arbeitswoche. Mein Ruhetag. Die Uhrzeiten. Wie spät ist es?
Verben mit dem Reflexivpronomen “sich”. Trennbare und untrennbare Präfixe. Negation.
Essen und Trinken. Was essen die Menschen? Die Mahlzeiten. In der Mensa. Possessivartikel.
Substantivierte Substantive. Gebrauch des Artikels (Zusammenfassung)
Der Kalender. Die Jahreszeiten. Kalender und Zeitbegriffen. Dativ der Substantive. Dativ der
Personalpronomen. Präposition mit Dativ.
Nach den Ferien. Meine Winterferien. Präteritum der schwachen Verben.
Meine Freizeit. Die Freizeitgestaltung. Mein Hobby. Haben Sie ein Hobby? Präteritum der starken
Verben.
Steigerungsstufen der Adjektive. Partizip. Perfekt.
Der menschliche Körper. Körperteile. Substantive im Genetiv und im Dativ. Präpositionen im Genitiv.
Modalverben. Futurum.
Strategii didactice:
Strategii didactice interactive bazate pe predarea centrată pe student, învăţarea prin cooperare; învăţarea
activă; învăţarea autonomă.
Bibliografie:
1. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для начинающих.
(Издание 6-е, переработанное и дополненное). Москва: Лист Нью, 2003.
2. Evans, S., Pude A., Specht F. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch A1.1.
Ismaning: Hueber Verlag, 2012.
3. Glas-Peters, S., Pude A., Reimann M. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch
A1.1. Ismaning: Hueber Verlag, 2012.
Titular de curs

________________________ lect. univ., Svetlana DZECHIS
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Fișa unității de curs / modulului

CONSTRUCŢIE EUROPEANĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: U.02.A.014
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale/Catedra de ştiinţe
socio-umane
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul și semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul II
Titular de curs: Gheorghe NEAGU, conf. univ.dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs
„Construcţie europeană” porneşte de la istoricul conceptului european, explicând transformările ce au
avut loc pe continent până la crearea şi consolidarea Uniunii Europene ca entitate politico-economică li
culturală distinctă în lumea multipolară. Disciplina contribuie la o mai bună cunoaştere de către tineretul
studios a realităţilor Uniunii Europene contemporane, a rigorilor, standardelor şi normelor ce prezidează
această comunitate, inclusiv din perspectiva profesiei de pedagog. Astfel, viitorul psiholog se va putea
implica activ în procesul fundamentării unei vieţi politice, social – economice şi culturale, care să susţină
structurile democratice ale sistemului politic, menit la rândul său să sprijine capacităţile creatoare native
ale societăţii civile.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizând varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalități de studii realizate la finele cursului
La finele studierii cursului studentul va fi capabil:
- să identifice factorii şi cauzele care au influenţat procesele integraționiste pe continentul
european;
- să compare situaţia politică, socială, culturală a statelor europene în diferite perioade istorice și să
argumenteze rolul sistemului axiologic în consolidarea structurilor UE;
- să explice cauzele şi consecinţele creării euroregiunilor în Republica Moldova;
- să caracterizeze procesul de integrare europeană a Republicii Moldova;
- să elaboreze scheme tematice de sinteză a materialului informaţional și să formuleze discursuri
argumentate privind construcţia europeană.
Competențe prealabile: studenţii trebuie să posede cunoștințe, capacităţi şi atitudini din Istoria
universală şi Filosofie; să deţină competenţe/capacităţi privind studierea surselor bibliografice;
organizarea informaţiei în comunicări; capacitatea de analiză, comparare, generalizare a informaţiei; să
manifeste atitudine pozitivă faţă de profesia aleasă.
Unități de învățare:
Ideea unificării Europei în retrospectiva istoriei; Consiliul Europei – fundament şi garant al democraţiei;
Primele forme ale Comunităţii Europene; Etapele extinderii Comunităţii Europene; Importanţa Tratatului
de la Maastricht; Extinderea estică a Uniunii Europene; Instituţiile principale ale Uniunii Europene;
Tratatul Constituţional European; Dezbateri identitare în procesul construcţiei europene; Generalităţi în
procesul integrării europene; Dezvoltarea multi-culturală în UE; Republica Moldova şi relaţiile ei cu
Uniunea Europeană.
Strategii didactice: prelegerea - discuţie, seminarul, explicaţia, dezbaterea, modelarea didactică, studiul
de caz, metoda Mozaic, studiul documentelor şi al bibliografiei, prezentări în Power Point; înregistrări
educative video şi audio, consultaţii; diverse forme de lucru: frontal, în grup, în perechi, individual,
prezentări orale şi în format electronic, prezentarea de carte, rezumatul, comentariul, minieseuri,
autoevaluarea, portofoliu, studiul de caz.
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Bibliografie :
1. Enciu, Nicolae, Construcţia Europeană (1945-2007) Curs universitar. – Chişinău, 2007.
2. Răilean, Valentin, Borş, Vilena, Studionov, Corina, Integrarea economică europeană. –
Chişinău, 2001.
3. Pârâtu Sava, Construcţie culturală europeană, Oradea, 2014.
Titular de curs

________________________ conf. univ. dr., Gheorghe NEAGU
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Fișa unității de curs / modulului

SOCIOLOGIE
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: U.02. A 015
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale şi
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socio-umane
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul II
Titularul: Gheorghe NEAGU, conf. univ., dr. (în istorie)
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Sociologia şi Psihologia sunt ştiinţe
deosebit de înrudite. Aspectele psihice reprezintă o parte componentă a societăţii şi pot fi înţelese adecvat în
contextul social, elucidat de către ştiinţa sociologică.
Competenţe dezvoltate:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizând varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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 de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii

La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili:
- să conceapă societatea ca un întreg funcţional, în cadrul căruia toate componentele
interacţionează şi se ajustează reciproc;
- să identifice locul şi funcţiile unor comunităţi în cadrul sistemului social global, a
multiplelor relaţii de intercondiţionare dintre acestea şi celelalte componente ale vieţii
sociale;
- să valorifice datelor cercetărilor sociologice empirice în elaborarea proiectelor de
intervenţie socio-psihologică;
- să demonstreze eficienţa modului de învăţare prin intermediul unui proiect de cercetare în
domeniul sociologiei;
- să conştientizeze necesitatea de a se raporta permanent la contextul social atunci când se
pune problema înţelegerii genezei problemelor socio-psihologice cu care se confruntă
anumite grupuri sociale.
Competențe prealabile:
- să aibă capacitatea de sinteză a activităţilor publice într-un cadru social concret;
- să înţeleagă relaţiile de cauzalitate şi schimbare în viaţa socială;
- să aibă capacitatea de analiză critică a informaţiilor dobândite din diferite surse.
Unități de învățare:
Obiectul şi problematica sociologiei. Concepţiile clasice ale sociologiei.
Orientări în sociologia contemporană. Conceptul de societate . Societatea ca sistem. Structura socială.
Statusul şi rolul social. Stratificare, mobilitate, integrare socială. Gruparea şi asocierea umană. Instituţiile
sociale. Socializare şi control social. Procesele sociale. Metodologia sociologică
Strategii didactice: prelegerea-dezbaterea, explicația, problematizarea, studii de caz, conversația euristică,
dezbaterea, eseul, referatul, problematizarea, comparația, modelarea, proiectul investigației sociologice.
Bibliografie:
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Raymond Boudon. Tratat de sociologie. Bucureşti: Humanitas, 1997;
Anthony Giddens. Sociologie. Bucureşti:Editura ALL, 2000;
Bulgaru Maria (coordonator). Sociologie. Vol.I şi II. Chişinău: CE SM, 2003.
Ioan Mărginean. Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Polirom, 2000.
5. Gheorghe Neagu. Sociologie generală (formă scriptică şi variantă electronică).
1.
2.
3.
4.

Titular de curs

________________________ conf. univ. dr., Gheorghe NEAGU
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INDICAŢII METODICE PENTRU PRACTICA DE INIŢIERE
Practica de iniţiere reprezintă primul contact direct cu serviciile psihologice în diverse
instituţii şi se promovează în cadrul disciplinei Psihologia vârstelor în volum de 30 ore laborator
la anul anul I, semestrul II. Practica de iniţiere are ca scop cunoaşterea cu modul de organizare şi
funcţionare a instituţiilor ce oferă servicii psihologice în Republica Moldova.
Aşadar, practica deține un rol important în programul de formare a studentului pe motiv că
îl ajută să între în contact cu aspectele practice ale profesiei. Această practică de inițiere
intervine tocmai în acest punct, oferind posibilitatea studenților anului întîi să: conștientizeze
importanța aplicabilității teoriei în practică şi să deprindă demersurile metodologice; să învețe
criteriile metodologice de evaluare validate empiric (grile de observație sau probe experimentale
etc.) în colectarea unor date de calitate superioară; şi să cunoască atributele şi rolurile specifice
ale psihologului practician.
În acest context cursul universitar psihologia vîrstelor reprezintă cea mai oportună disciplină
universitară prin intermediul căreia cunoștințele despre dezvoltarea psihică la diferite etape de
vîrstă pot fi valorificate și transformate în competențe.
Obiectivele practicii de inițiere efectuate la disciplina Psihologia vîrstelor sunt:
 Familiarizarea cu activitatea psihologului si cu aspectele etice si deontologice ale profesiei
de psiholog în diferite instituții care prestează servicii psihologice.
 Exersarea, perfecționarea deprinderilor de aplicare a metodelor şi tehnicilor de investigație
a particularităților psihice în diferite perioade ontogenetice.
 Analiză diferențelor de vîrstă şi individuale întîlnite în diferite perioade ontogenetice.
 Oraganizarea descriptivă a rezultatelor cercetării sub forma elaborării profilului psihologic la
diferite perioade ontogenetice.
 Formarea deprinderilor de organizare şi ordonare a informației obținute din cadrul practicii în
portofoliul practicii.
Ghidul pentru practica de iniţiere în cadrul cursului universitar Psihologia vîrstelor este plasat pe pagina
web a Bibliotecii USARB: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/briceag/practica.pdf
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Fișa unității de curs / modulului

METODOLOGIA CERCETĂRII CU ELEMENTE
DE STATISTICĂ APLICATĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: F.03.O. 017
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale si
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/
Catedra de psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul III
Titularul: Luminiţa Secrieru, conf.univ.dr.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Curriculum-ul disciplinei
„Metodologia cercetarii cu elemente de statistica aplicata” este predat studenţilor din Ciclul I, studii de
licenţă, specialitatea Psihologie. Cursul consta in prezentarea conceptelor de baza cu care opereaza
metodologica cercetarii psihologice, precum si insusirea modalitatilor de aplicare a acestora in practica.
Studenţii vor căpăta posibilitatea de a studia variabilele statistice şi tipurile de scale de măsură, cum se
prezintă şi se sistematizează datele, cum se utilizează un program computerizat pentru analiza statistică a
datelor psihologice. Acest curs ca disciplină de studiu va contribui la dezvoltarea spiritului ştiinţific,
inclusiv a spiritului critic, precum şi a altor dimensiuni intelectuale, cum ar fi rigoarea, respectul faţă de
ideile altora, cultul probei, puterea de a renunţa la tot ceea ce se dovedeşte fără fundament. Cursul
respectiv va forma şi va dezvolta studentului un comportament specific omului de ştiinţă care include
competenţe necesare pentru a înţelege, a scrie, a evalua, a susţine, a aplica o cercetare.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6.Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi 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.
Finalităţi de studii:
La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili:
-

să aibă o înţelegere mai largă a diferitelor aspecte practice legate de metodele şi designurile de
cercetare;
să explice şi să interpreteze corect principiile etice aplicate în proiectarea şi derularea unei
cercetări psihologice;
să realizeze şi să prezinte un proiect de cercetare în echipă după o anumită structură;
sa înţeleagă rolul şi importanţa analizei statistice în activitatea curentă a psihologilor;
să interpreteze rezultatele principalelor proceduri statistice;
să selecteze corect un anumit protocol statistic/test statistic în funcţie de designul
studiului/cercetării;
să proiecteze un design de cercetare utilizând programul statistic (implementarea variabilelor
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manipulate, stabilirea parametrilor înregistraţi ai variabilei dependente, etc);

-

-

să deruleze prelucrări statistice cu softul SPSS ţinând cont de: caracteristicile designului
cercetării, tipul de scală de măsurare utilizată, numărul variabilelor implicate (independente şi
dependente).
să se angajeze în dezvoltarea personală şi profesională continuă.

Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studentii trebuie sa posede capacitatea de analiza a
fenomenelor psihice si de grup, competente de abordare a clientului prin prisma particularitatilor de virsta,
stabilirea corelatiei intre fenomenele psihice, sa aiba atitudine responsabila fata de domeniul stiinţific.
Unități de învățare:
Cercetarea ştiinţifică in psihologie. Principiile cercetării ştiinţifice şi conceptul de metodologie; Generarea
şi formularea problemelor de cercetare. Elaborarea ipotezelor; Metode in cercetarea psihologica. Designuri de cercetare; Cerinte fata de elaborarea tezei de an/tezei de licenta; Locul si rolul statisticii in
cercetarea stiintifica; Introducere in analiza computerizata a datelor. Prezentare generala a programului
SPSS; Operatii de transformare a variabilelor (soft SPSS); Statistica descriptiva; Organizarea datelor
pentru analiza. Calcularea indicatorilor statistici descriptivi; Introducere in statistica inferentiala; Teste de
semnificatie statistica cu aplicatii SPSS; Elemente de strategie a analizai statistice.
Strategii didactice:
Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată.
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor,
aplicatii practice, problematizare.
Bibliografie:
-

Havârneanu, C. Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Editura Erota, Iaşi. 2000.
Hohn, M. Metodologia cercetării în psihologie, vol.II, Ed. U. V. Timişoara. 2009.
Secrieru, L. Indicatii metodice pentru lucrarile de laborator la cursul universitar Metode de
calcul statistic in psihologie cu aplicatii SPSS, Balti, 2015.

Titular de curs

________________________ conf. univ. dr., Luminiţa SECRIERU
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOPATOLOGIA
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: F.03.O.018
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 5 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul III
Titular de curs: Silvia BRICEAG, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Psihopatologia ca
disciplina psihologică, îşi propune: a) să realizeze o descriere obiectivă a stărilor mintale anormale pe
baza informaţiilor obţinute de la pacient privind experienţele sale mintale şi pe baza observării
comportamentului bolnavului; b) să identifice cauzele fenomenelor mintale anormale, întregind
pregătirea profesională a viitorilor specialisti in domeniu. Tulburările psihice uneori reprezintă cauza,
alteori consecinţa acelor probleme pentru care un om devine asistat psihosocial. Insuşirile psihice
nefavorabile, bolile psihice pot contribui la apariţia unor probleme care necesită intervenţia specialistilor
in domeniu. Problemele grave cu care se confruntă o persoană pot determina declanşarea unor tulburări
psihice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleaga mecanismele prin care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot
influenţa sănătatea psihica (mintala) și să recunoască factorii de risc pentru îmbolnăviri şi a
factorilor de menţinere şi promovare a sănătăţii psihice (mintale.);
- să înţeleaga reperele ce ghidează elaborarea metodelor de diagnosticare a tulburărilor psihice;
- să cunoasca modalităţile de intervenţie pentru reducerea şi combaterea factorilor de risc pentru
sănătate mintală;
- să explice diferenţele dintre programele comunitare, instituţionale şi de grup în cazul
intervențiilor pe teren în instituțiile speciale (Spital psihiatric, Clinica pshiatrică, CCSM);
- să aplice tehnici de diagnostic a diferitor tulburari psihice(tulburări de conștiință, tulburări a sferei
cognitive, afective, volitive, de personalitate etc);
- să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în investigatia tulburarilor
psihice;
- să comunice suportiv cu membrii echipei multidisciplinare și să-si vlorifice propriul potențial;
- să se angajeze în în analiza critică a politicilor publice de promovare a sănătăţii mintale şi a
reducerii riscului de îmbolnăviri;
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de
individualizare a clientului, tinând cont de vârsta lui, competenţe de diagnosticare a particularităților
individual- tipologice a clientului.
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Unități de învățare: Metodele de investigaţie ale psihopatologiei. Semiologie şi tulburări ale actului
perceptiv, memoriei, atenţiei, gândirii, proceselor afective, psihomotorii, volitive de conştiinţă.
Caracteristica psihologică a dereglărilor de personalitate. Psihopatologie infantilă. Tulburările
diagnosticate de regulă pentru prima dată în perioada de sugar, în copilărie sau adolescenţă (Retardarea
mentală şi intelectul de limită;Tulburările de comunicare şi de învăţare; Tulburarea autistă; Tulburările de
deficit de atenţie şi de comportament disruptiv; Ticurile.) Tulburările de comunicare şi de învăţare.
Anxietatea generalizată şi atacul de panică.Tulburări anxios-fobice.Tulburări obsesiv-compulsive. Reacţie
la stres sever şi tulburări de adaptare.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, jocul de rol, investigatii
experimentale în teren(SP, CCSM); evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, portofoliu
cu fișele pacienților.
Bibliografie:
David, Daniel. Psihologie clinică şi psihoterapie : Fundamente / Daniel David. - Iaşi : Polirom,
2006 (Bucureşti : Lumina Tipo). - 323 p. : tab. - ISBN 973-681-917-5; ISBN 978-973-681-917-9.
- Bibliogr. p. 320-322 ; Total ex.: sl3-1. 61(03) / Р897
2. Ionescu, Şerban. 14 abordări în psihopatologie / Şerban Ionescu ; trad. de Bogdan Balan. - Iaşi :
Polirom, 2006 (Tipogr. Print Multicolor). - 316 p. - (Psihologie clinică şi psihoterapie) / coord. de
I. Dafinoiu). - ISBN 973-681-850-0; ISBN 978-973-681-850-9. - Bibliogr. p. 269-316 ; Total ex.:
sl3-1. 159.9 / M33
1.

3. BRICEAG, S. Psihopatologia/ Silvia Briceag; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac.
de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : Universitatea
de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, 2017.- /// 267 p. : tab. ISBN 978-9975-50-195-8.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/1336/1/curs.pdf
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Silvia BRICEAG
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOSEXOLOGIA
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: F. 03. O. 019
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul III
Titular de curs: Vasile GARBUZ asist. univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii:
Cursul “Psihosexologie” este destinat studenţilor anului II de studii (studii la zi), specialitatea psihologie.
Acesta reprezintă o disciplină importantă în pregătirea studenţilor la specialitatea - Psihologie. În urma
studierii lui studenţii vor trebui să:
- cunoască şi să prezinte sarcinile cursului universitar „Psihosexologie”;
- descrie problemele contemporane cu privire la sexualitate şi legătura acesteia cu viaţa psihică a
individului uman;
- însuşească un sistem de cunoştinţe cu privire la dezvoltarea psihică şi sexuală a omului.
Competenţele şi deprinderile formate vor permite studenţilor să proiecteze mai eficient activitatea de
educaţie psihosexuală şi consiliere psihologică a tinerilor/cuplurilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi 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.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabili:
- să explice şi să opereze în manieră operaţională conceptele de bază ce ţin psihosexologie şi să
utilizeze acestea în comunicarea profesională
- să evalueze critic diverse tipuri de comportament sexual din perspectiva: forme de manifestare,
factori și cause ale apariției/dezvoltării comportamentului specific;
- să proiecteze şi să argumenteze alegerea strategiilor de intervenție psihologică în vederea formării
unui comportament sexual corect;
- să elaboreze şi să prezinte portofoliul care va include materiale ce țin evaluarea, educaţia, dezvoltare
sexuală și corijarea comportamentelor antisociale (cu caracter psiho-sexual)
- să aplice principii, norme și valori etice și deontologice profesionale în lucrul cu persoanele, ce
vizează comportamentele/subiectele psiho-sexuale.
- să dezvolte atitudine empatică, necondiționată față de client, fundamentată pe noile achiziții ale
științei psihologice.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie: să cunoască concepte generale în
domeniul psihologiei, să descrie și să explice relația dintre psihicul și fiziologia omului, să respecte etica
și deontologia profesională, să descrie și să explice dinamica relațiilor interpersonale.
Unități de învățare:
Obiectul de studiu al psihosexologiei. Comportamentul sexual uman. Dezvoltarea sexuală. Diferenţiere şi
anatomie sexuală. Etapele răspunsului sexual. Tinereţe şi sexualitate. Planificare familială. Disfuncţii
sexuale. Clasificarea tulburărilor sexuale. Sexualitate la vîrsta a III – a. Stiluri de viaţă sexuale
extramaritală la adulţi. Sex şi agresiune. Sex comercializat. Infecţii genitale. Educaţia sexuală la etapa
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actuală în învăţămîntul preuniversitar.
Strategii didactice:
Curs: expunere, descoperire dirijată, conversație euristică, problematizare, studiul de caz, demonstrație
(IT, materiale video), simulări.
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor,
simulări, teste de evaluare a cunoștințelor, demonstrație (IT, video-materiale), prezentarea tematică
individuală sau de grup
Bibliografie:
1.
2.
3.

Constantin Enăchescu. Tratat de psihosexologie. Editura Polirom, Iaşi, 2003 – 320 p; ISBN 973681-442-4
Larousse. Viaţa sexuală. Enciclopedia medicală a familiei. Ed: Biblioteca Adevărul. Bucureşti.
2011, 187 p. ISBN 978-606-539-843-6;
Sigmund Freud. Three Contributions to the Theory of Sex. Kindle Edition, 2017, 128 p. ISBN13: 978-0486416038

Titular de curs

________________________ asist. univ. Vasile GARBUZ
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHODIAGNOSTIC
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.03.O.120
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 5 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul III
Titular de curs: Vasile GARBUZ asist. univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii
În cadrul cursului universitar „Psihodiagnostic” studenţii vor însuşi un sistem de cunoştinţe teoretice
vizînd obiectivele, metodele şi tehnicile de evaluare ale clientului, condiţiile, regulile de elaborare şi
evaluare a metodelor de investigaţie psihologică, totodată vor dezvolta abilităţi practice în ceea ce
priveşte realizarea psihodiagnosticului.
Psihodiagnosticul cooperează cu alte domenii ale psihologiei ca: psihologia generală, psihologia vîrstelor,
psihocorecţia, psihoconsilierea ş.a.
Deosebit de valorificată este însuşirea modalităţilor de lucru cu tehnici psihodiagnostice concrete.
Psihodiagnosticul permite în plan practic rezolvarea sarcinilor de identificare a nivelului și a legităţilor de
dezvoltare psihică, precum şi să efectueze investigaţia psihologică.
Competențele și deprinderile formate vor permite studenților să proiecteze mai eficient activitatea de
psihodiagnostic, psihocorecție și psihoprofilaxie.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în domeniul
psihologiei.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecialzată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficentă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil să:
să explice şi să opereze în manieră operaţională conceptele de bază ce ţin de psihodiagnostic, aspecte
esenţiale în cazul promovării investigaţiei psihologice pe diverse domenii şi să utilizeze acestea în
comunicarea profesională
să proiecteze şi să argumenteze alegerea strategiilor de realizare a evaluării psihologice;
să aplice metode de evaluare psihologică conform cerinţelor înaintate la nivel individual, de grup şi
organizaţie.
să realizeze investigaţii psihologice cu benificarii/clienţii (diverse categorii şi activitate
profesională), să elaboreze şi să prezinte caracteristici şi rapoarte de evaluare psihologică;
să elaboreze şi să prezinte portofoliul care va include materiale de investigaţie psihologică.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie: să cunoască și să opereze cu
concepte generale în domeniul psihologiei, să posede cunoștințe cu referință la contribuțiile și aportul
științific adus la dezvoltarea psihologiei, să respecte etica și deontologia profesională, să descrie și să
explice relația dintre psihicul și fiziologia omului.
Unități de învățare:
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Obiectul, sarcinile și evoluția psihodiagnosticului, Psihodiagnosticul ştiinţific în cadrul activităţii
psihologice practice, Exigenţele științifice și deontologice ale psihodiagnosticului, Clasificarea metodelor
în evaluarea psihologică, Caracteristicile psihometrice ale testelor, Psihodiagnosticul proceselor
intelectuale, Psihodiagnosticul personalităţii, Psihodiagnosticul motivaţiei, Psihodiagnosticul relaţiilor
interpersonal, Psihodiagnosticul aptitudinilor şi a creativităţii.
Strategii didactice:
Curs: expunere, descoperire dirijată, conversație euristică, problematizare, studiul de caz, demonstrație
(IT, platforma Moodle), simulări.
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor,
simulări, teste de evaluare a cunoștințelor, demonstrație (IT, platforma Moodle), prezentarea tematică
individuală sau de grup.
Bibliografie:
-

Garbuz Vasile. Note de curs Psihodiagnostic. – Bălți, 2016, p. 231 (publicat pe platforma Moodle)

-

Страбахина Т.Н.. Практическая психодиагностика. Методические рекомендации для
студентов. Изд НГУ: Великий Новгород, 2007 – 120 стр.

-

Rorschach Inkblot Test: A Guide to Modified Scoring System Kindle Edition. DR. Rakesh Kumar.
2018

Titular de curs

________________________ asist. univ. Vasile GARBUZ
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Fișa unității de curs / modulului

ISTORIA ROMANILOR
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: U.03.A.021
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă de curs: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe
socio-umane
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul și semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul III
Titular de curs: Lidia PĂDUREAC, dr. conf. univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Istoria
românilor” explică problemele fundamentale ale trecutului Spaţiului Românesc din epocile antică,
medievală, modernă şi contemporană. Viitorul psiholog are posibilitate să aprecieze argumentat trecutul
istoric al spaţiului nostru, conştientizând fenomenele, procesele şi evenimentele ce au loc în prezent.
Disciplina asigură volum necesar de cunoştinţe şi capacităţi pentru a putea aprecia corect trecutul
neamului şi contribuie la formarea competenţelor de sorginte umanistică a viitorului psiholog.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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.
Finalități de studii realizate la finele cursului
La finele studierii cursului studentul va fi capabil:
- să caracterizeze principalele evenimente, procese, fenomene istorice care au avut loc în spațiul
românesc;
- să explice rolul personalităților istorice în istoria românilor;
- să identifice specificul perioadelor istorice pentru spațiul românesc;
- să argumenteze interdependența dintre evenimente, procese, fenomene istorice din perspectivă
psihologică;
- să analizeze transformările istorice care au avut loc în spațiul românesc pe parcursul timpului;
- să explice procesele istorice din spațiul românesc în contextul celor europene și universale;
- să formuleze discursuri argumentate privind istoria românilor.
Competențe prealabile:
Pentru a se înscrie la unitatea de curs „Istoria românilor” studenţii trebuie: să posede cunoștințe, capacităţi
şi atitudini din Istoria universală şi Filosofie; să deţină competenţe/capacităţi privind studierea surselor
bibliografice; organizarea informaţiei în comunicări; capacitatea de analiză, comparare, generalizare a
informaţiei; să manifeste atitudine pozitivă faţă de profesia aleasă.
Unități de învățare:
Tracii: tradiţie şi continuitate. Societate şi statalitate la geto-daci. Statul unitar la geto-daci: Burebista şi
Decebal. Războaiele daco-romane. Romanizarea. Provincia romană Dacia. Etnogeneza românilor. Spaţiul
românesc şi primele valuri de migratori. Constituirea statalităţii medievale timpurii româneşti: cnezatele
de vale şi vlahiile populare. Formarea statelor medievale româneşti: Ţara Românească, Ţara Moldovei,
Transilvania. Structuri politice, sociale, administrative în evul mediu. Ştiinţa şi arta românească în evul
mediu. Consolidarea Principatelor Române în secolele XV-XVII. Principatele române în perioada
dominaţiei fanariote. Impactul războaielor ruso-austro-turce asupra Moldovei, Munteniei şi Transilvaniei.
Revolta condusă de Tudor Vladimirescu. Regulamente Organice: limite şi progrese. Revoluţia de la 1848-
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1849 în Principatele Române. Unirea Principatelor Române: premise, conţinut, consecinţe. Formarea
statului modern român. Basarabia în secolul al XIX-lea. Impactul războaielor mondiale asupra Spaţiului
Românesc. România în perioada interbelică. Represiunile staliniste în RSS Moldovenească. Cultura în
RSS Moldovenească. Democratizarea Republicii Moldova. Republica Moldova la etapa actuală:
probleme şi perspective în politica internă şi externă a statului.
Strategii didactice: prelegerea - discuţie, seminarul, explicaţia, dezbaterea, modelarea didactică, studiul
de caz, metoda Mozaic, studiul documentelor şi al bibliografiei, prezentări în Power Point; înregistrări
educative video şi audio, consultaţii; diverse forme de lucru: frontal, în grup, în perechi, individual,
prezentări orale şi în format electronic, prezentarea de carte, rezumatul, comentariul, minieseuri,
autoevaluarea, portofoliu, studiul de caz.
Bibliografie :
1. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până în prezent, ed. Ion Şişcanu, Chişinău, 2001
2. Marin Ioan, Istoria românilor, Bucureşti, 2014.
3. Academia Română, Istoria românilor, 4 vol., Editura Enciclopedică, București 2001
4. Bulei Ion, Scurtă istorie a romanilor, Editura Meronia, 2013
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Lidia PĂDUREAC
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Fișa unității de curs / modulului

CIVILIZAŢIE ROMANEASCĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: U.03.A.022
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul și semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul III
Titular de curs: Lidia PĂDUREAC, conf. univ. dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs
„Civilizaţie românească” explică geneza şi evoluţia civilizaţiei româneşti în contextul celei universale,
accentuând asupra elementelor distinctive care s-au conturat pe parcursul timpului. Viitorul psiholog are
posibilitate să fundamenteze apartenenţa moral-spirituală, culturală şi identitară a spaţiului nostru la cel
european-românesc. Disciplina contribuie la orientarea corectă şi argumentată a viitorului psiholog în
spaţiul valoric şi cultural românesc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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.
Finalități de studii realizate la finele cursului
La finele studierii cursului studentul va fi capabil:
- să identifice factorii şi cauzele care au influenţat geneza și evoluției civilizației românești;
- să compare situaţia politică, socială, culturală a spațiului românesc în diferite perioade istorice;
- să argumenteze interdependența dintre procesele istorice și formarea mentalității în spațiul
românesc;
- să explice cauzele şi consecinţele evenimentelor, proceselor, fenomenelor istorice din perspectivă
psihologică;
- să caracterizeze civilizația românească ca parte componentă a civilizației europene și a celei
universale;
- să formuleze discursuri argumentate privind civilizația românească.
Competențe prealabile:
studenţii trebuie să posede cunoștințe, capacităţi şi atitudini din Istoria universală şi Filosofie; să deţină
competenţe/capacităţi privind studierea surselor bibliografice; organizarea informaţiei în comunicări;
capacitatea de analiză, comparare, generalizare a informaţiei; să manifeste atitudine pozitivă faţă de
profesia aleasă.
Unități de învățare:
Geneza civilizaţiei antice în spaţiul românesc. Civilizaţia traco-geto-dacă. Evoluţia statalităţii antice.
Religia şi cultura la geto-daci. Romanizarea. Procese politice, sociale şi culturale în spaţiul românesc la
începutul evului mediu. Relaţia dintre domnie şi biserică în evul mediu. Cultura medievală românească.
Ştiinţa şi arta românească în evul mediu. Modul de viaţă în epoca medievală. De la cultura medievală la
Renaştere. Cauzele şi consecinţele modernizării lente în spaţiul românesc. Stilurile artistice şi literare ale
sec. al. XIX-lea: romantism, impresionism şi postimpresionism. Basarabia în sec. al XIX-lea: societate,
cultură, economie, politică. Impactul războaielor mondiale asupra civilizaţiei româneşti. Spaţiul românesc
în perioada sovietică. Civilizaţia românească în post-totalitarism. Tendinţe generale în cultura şi
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civilizaţia românească contemporană. Democratizarea Republici Moldova: cauze, controverse,
perspective.
Strategii didactice: prelegerea - discuţie, seminarul, explicaţia, dezbaterea, modelarea didactică, studiul
de caz, metoda Mozaic, studiul documentelor şi al bibliografiei, prezentări în Power Point; înregistrări
educative video şi audio, consultaţii; diverse forme de lucru: frontal, în grup, în perechi, individual,
prezentări orale şi în format electronic, prezentarea de carte, rezumatul, comentariul, minieseuri,
autoevaluarea, portofoliu, studiul de caz.
Bibliografie :
1. Lovinescu Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, tom. I-II, Bucureşti, 1992
2. Proca Elena, Civilizaţie şi cultură românească, Iaşi, 2013
3. Codiţă Dumitru, Istoria civilizaţiei universale, Bucureşti, 2014
4. Xenopol Alexandru D., Istoria românilor din Dacia Traiană, 1888-1893, Iaşi, 1995
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Lidia PĂDUREAC
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Fișa unității de curs / modulului

SERVICIUL PSIHOLOGIC ÎN ȘCOALĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.03.A.123
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/
Catedra de psihologie
Număr de credite ECTS: 4credite ESTC
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul III.
Titularul: Natalia GUŢU, asist.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii:
Serviciul psihologic în școală, ca disciplină de studii, vine să întregească pregătirea profesională a viitorilor
psihologi fiind într-o interacţiune foarte strânsă cu Psihologia vîrstelor, Psihologia educațională,
psihodiagnostic, psihocorecţie, consilierea şi psihoprofilaxia. Studenţii urmează să însuşească un sistem de
cunoştinţe vizînd aspectele generale, teoretico-practice ale serviciului psihologic psihologic școlar,
conţinutul şi specificul direcţiilor de activitate, formele şi metodele de lucru a psihologului școlar. Sunt
analizate aşteptările colectivelor pedagogice, specificul relaţiilor dintre psihologul şcolar şi elevi, pedagogi,
părinţi. Se caracterizează personalitatea psihologului, cîmpul şi domeniile de activitate a psihologului,
metodele de intervenţie psihologică in perioadele de trecere a elevilor de la un ciclu de instruire la altul. În
baza particularităţilor de vîrstă şi individual-tipologice se studiază și se analizează specificul asistenţei
psihologice in perioada vîrstei şcolarului mic, preadoliscentului, adoliscentului.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2.. Proectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în
domeniul psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4.Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților intr-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici
de relaționare și muncă eficientă in cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să cunoască cîmpul și modalitățile de intervenție a psihologului în școală;
- să inţeleagă importanţa activităţii psihologului în optimizarea procesului de instruire şi educaţie in
instituțiile de învățămînt;
- să inţeleagă mecanismul formării personalităţii copilului sub influenţa factorilor cognitivi,
motivaţionali, comportamentali şi sociali;
- să explice cauza apariției problemelor specifice elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal:
- să argumenteze modalitățile de interacțiune a psihologului cu elevii, pedagogii, părinţii cu scopul
optimizării procesului instructive-educativ.
- să proiecteze intervenții psihologice în vederea optimizării relaţiilor în sistemul pedagog-pedagog,
pedagog-elev, pedagog-părinte, elev-părinte.
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să se angajeze continuu in dezvoltarea personală şi profesională ca psiholog școlar.

Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenții trebuie să posede competențe de identificare a
particularităților de personalitate, a particularităților proceselor/stărilor psihice la diferite vîrste, specificul de
funcționare a acestora și utilizarea lor in activitatea profesională. Evaluarea personalității elevului, a relațiilor
interpersonale in cadrul clasei, analiza critică a situațiilor de problemă/conflict cît și identificarea strategiilor
psihologice posibile de atenuare a acestora.
Unități de învățare: Repere metodologice privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ
general. Caracteristica generala a serviciului psihologic în școală. Personalitatea psihologului în instituțiile
de învăţămînt. Direcţiile activităţii psihologului în școală. Asistenţa psihologică a elevilor de diferite vîrste
.Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilități in instituțiile de învățămînt. Orientarea şcolară şi
profesională.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată,
clarificare conceptuală, conversaţie euristică, studiu de caz, problematizarea, referate ştiinţifice,
brainstormingul, metoda 6-3-5, analiza SWOT.
Bibliografie:
1. Platon, Carolina. Serviciul psihologic şcolar / Carolina Platon. – Chăşinău : Epigraf, 2001. – 167 p. –
ISBN 9975-903-28-2.
2. Activitatea psihologului cu copiii de vîrstă preşcolară şi şcolară mică : Ghid practic / alcăt. : M.Vîrlan,
E. Donica ; rec. : O. Stamatin, L. Siniţaru ; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău, 2004. –
131 p. – ISBN 9975-921-50-.7
3.

Истратова, О. Н. Справочник психолога средней школы / О. Н. Истратова, Т. В. Эхсакусто. –
Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 510 p.
Titular de curs

______________ asist.univ. Natalia GUŢU
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Fișa unității de curs / modulului

SERVICIUL PSIHOLOGIC ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.03.A.125
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/
Catedra de psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul III.
Titularul: Natalia GUŢU, asist.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii:
Cursul dat se referă la blocul de desciplini care vine să întregească pregătirea profesională a studenţilor,
viitori psihologi fiind într-o interacţiune foarte strânsă cu Psihologia vîrstelor, Psihologia educațională,
psihodiagnostic, psihocorecţie, consilierea şi psihoprofilaxia. Studenţii urmează să însuşească un sistem de
cunoştinţe
vizînd aspectele generale, teoretico-practice ale serviciului psihologic in sistemul de
invăţămînt (ne referim la sistemul de învățămînt preuniversitar), conţinutul şi specificul direcţiilor de
activitate, formele şi metodele de lucru a psihologului practician.. Sunt analizate aşteptările colectivelor
pedagogice, specificul relaţiilor dintre psihologul şcolar şi copii, pedagogi, părinţi. Se caracterizează
personalitatea psihologului, cîmpul şi domeniile de activitate a psihologului, metodele de intervenţie
psihologică in perioadele de trecere a elevilor de la un ciclu de instruire la altul. În baza particularităţilor
de vîrstă şi individual-tipologice se studiază și se analizează specificul asistenţei psihologice in perioada
vîrstei preşcolare, şcolarului mic, preadoliscentului, adoliscentului.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2.. Proectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în
domeniul psihologiei
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4.Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților intr-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici
de relaționare și muncă eficientă in cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să cunoască cîmpul de intervenţie a psihologului în sistemul preuniversitar;
- să înţeleagă importanţa activităţii psihologului în optimizarea procesului de instruire şi educaţie
in instituțiile de învățămînt preuniversitare;
- să înţeleagă mecanismul formării personalităţii copilului sub influenţa factorilor cognitivi,
motivaţionali, comportamentali şi sociali;
- să explice cauza apariției problemelor specifice elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal;
- să argumenteze modalitățile de interacțiune a psihologului cu elevii, pedagogii, părinţii cu scopul
optimizării procesului instructive-educativ;
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să proiecteze intervenții psihologice în vederea optimizării relaţiilor în sistemul pedagog-pedagog,
pedagog-elev, pedagog-părinte, elev-părinte ;
să se angajeze continuu in dezvoltarea personală şi profesională ca psiholog practician.

Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenții trebuie să posede competențe de identificare a
particularităților de personalitate, a particularităților proceselor/stărilor psihice la diferite vîrste, specificul
de funcționare a acestora și utilizarea lor in activitatea profesională. Evaluarea personalității, a relațiilor
interpersonale in cadrul grupului, analiza critică a situațiilor de problemă/conflict cît și identificarea
strategiilor psihologice posibile de atenuare a acestora.
Unități de învățare:
Psihologul în sistemul de învăţămînt preuniversitar – priviri retrospective.
Caracteristica generală a serviciului psihologic în sistemul preuniversitar.
Personalitatea psihologului.
Particularităţile relaţiilor interpersonale în colectivele instituţiilor de învăţămînt.
Regulamentul cu privire la asistenţa psihologică preuniversitară.
Direcţiile activităţii psihologului şcolar : Psihodiagnostic, Psihocorecţional-dezvoltativă, consiliere,
psihoprofilaxie.
Serviciul psihologic în instituțiile preșcolar.
Asistenţa psihologică în ciclul primar, gimnazial și liceal.

Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor,
descoperire dirijată, clarificare conceptuală, conversaţie euristică, studiu de caz, problematizarea,
referate ştiinţifice, brainstormingul, metoda 6-3-5, analiza SWOT.
Bibliografie:
1. Platon, Carolina. Serviciul psihologic şcolar / Carolina Platon. – Chăşinău : Epigraf,
2001. – 167 p. – ISBN 9975-903-28-2.
2. Activitatea psihologului cu copiii de vîrstă preşcolară şi şcolară mică : Ghid practic / alcăt.
: M.Vîrlan, E. Donica ; rec. : O. Stamatin, L. Siniţaru ; Univ. Pedagogică de Stat „Ion
Creangă”. – Chişinău, 2004. – 131 p. – ISBN 9975-921-50-.7
3. Рабочая книга школьного психолога / под. ред. И. В. Дубровиной. – Москва :
Просвещение, 1991. – 303 p.
Titular de curs

_______________ asist.univ , Natalia GUŢU
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Fișa unității de curs / modulului

FILOSOFIA ŞI PROBLEME FILOZOFICE ALE DOMENIULUI
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: U.03.A.025
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă de curs: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe
socio-umane
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul și semestrul în care se predă cursul: Anul II, semestrul III
Titular de curs: Olga JACOTA-DRĂGAN, lect.univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii:
Filozofia. Problemele filozofice ale domeniului, este un curs universitar interdisciplinar format în baza
unui modul (Filozofia 30P/15S ore, Probleme filosofice ale domeniului 15P/15S ore). Modulul nr. I,
Filozofia, are ca scop formarea unei viziuni integre a evoluţiei gândirii filozofice pe parcursul istoriei
omenirii; viitorii psihologi vor examina momente importante din istoria filozofiei şi anume din perioada
antică, evul mediu, renaştere, epoca modernă şi cea contemporană, deasemenea vor valorifica importanţa
filozofiei româneşti; se vor familiariza cu informaţii privind domeniile reflecţiei filozofice ca ontologia,
gnoseologia, epistemologia, axiologia, praxiologia, metodologia; vor evidenţia principalele probleme ale
omului în filozofie, precum şi momente importante privind cultura, civilizaţia şi comunicarea. Viitorii
psihologi își vor forma o sinteză privind geneza și evoluția problemelor ca existența, cunoașterea,
conflictul de valori, regulile acțiunii eficiente.
Competenţe dezvoltate:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizând varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili să :
- relaționeze și să comuinice, valorificând informația din domeniul filosofiei;
- manifeste responsabilitate în realizarea rolurilor într-o echipă plurispecializată;
- valorifice eficient și continuuresursele și tehnicile de dezvoltare personală.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competenţe/capacităţi
privind studierea surselor bibliografice; organizarea informaţiei în prezentări P-P; capacitatea de analiză,
comparare, deducție, sinteză informaţiei.
Unități de învățare:
Filozofia - concepţie despre lume şi modalitatea de gândire; Etapele istorice de dezvoltare ale filozofiei
(perioada antică, medievală, renascentistă, modernă, contemporană); Apariţia şi dezvoltarea gândirii
filozofice româneşti; Ontologia; Gnoseologia şi epistemologia; Axiologia şi Praxiologia; Antropologia
filozofică; Filozofia moralei; Filozofia culturii.
Strategii didactice: prelegerea, seminarul, explicaţia, dezbaterea, studiul bibliografiei, prezentări Power
Point; secvențe video, consultaţii; diverse forme de lucru: frontal, în grup, individual, comunicări verbale,
test, rezumatul, comentariul, mini-eseuri
Bibliografie :
1. 1. Capcelea V. Filosofie. Manual pentru şcoala superioară. Chişinău. 2011.
2. 2. Dergaciov L., Rumleanschi P., Roşca L. Filosofia.– Chişinău, 2002;
3. 3. Puha E. Filosofie: concepte, domenii, probleme. – Iaşi, 1996;
Titular de curs

________________________ lect. univ. Olga JACOTA-DRĂGAN
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Fișa unității de curs / modulului

FILOSOFIA ŞI ISTORIA ŞTIINŢEI
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: U.03.A.026
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă de curs: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe
socio-umane
Număr de credite ECTS: 4 credite
Anul și semestrul în care se predă cursul: Anul II, semestrul III
Titular de curs: Olga JACOTA-DRĂGAN, lect.univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii:
Filosofia și istoria științei este un curs universitar, ce are ca scop formarea unei viziuni integre a viitorului
psiholog, atît din perspectiva istorică cît și cea metodologică privind problema cunoașterii știinţifice.
Analiza concepţiilor filosofice şi istoriei ştiinţei, caracteristicilor cunoașterii științifice, ipotezelor
acesteia, vor dezvolta la studenţi capacităţi/abilităţi de identificare şi explicare a rolului științei în
dezvoltarea societăţii. Viitorii psihologi își vor forma o sinteză privind procesul prin care știința explică,
prognozează, valorifică cunoştinţele şi mijloacele de verificare a validității afirmațiilor.
Competenţe dezvoltate:
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizând varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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 de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili să:
- relaționeze și să comuinice, valorificând informația din domeniul filosofiei;
- identifice şi să explice rolului științei în dezvoltarea societăţii, manifestând responsabilitate în
realizarea rolurilor într-o echipă plurispecializată;
- valorifice eficient și continuuresursele și tehnicile de dezvoltare personală.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să deţină competenţe/capacităţi
privind studierea surselor bibliografice; organizarea informaţiei în prezentări Power Point; capacitatea de
analiză, comparare, deducție, sinteza informaţiei.
Unități de învățare:
Specificul cunoaşterii ştiinţifice; Structura şi funcţiile teoriei ştiinţifice; Istoria ştiinţei; Tipuri istorice de
ştiinţă; Revoluţia știinţifică; Teorii filosofice ale cunoaşterii ştiinţifice; Obiectivele filosofice ale
cunoaşterii ştiinţifice; Probleme filosofice fundamentale ale teoriei cunoaşterii; Dialectica procesului
cunoaşterii; Teoria adevărului; Sursele cunoaşterii ştiinţifice; Ştiinţă versus pseudo-ştiinţă: o problemă
actuală; Etica științei; Perspective ştiinţifice contemporane.
Strategii didactice: explicaţia, comparaţia, dezbaterea, lucrul în grup, problematizarea, citirea critică a
documentelor, studiul bibliografiei, seminarul, prezentări Power Point; consultaţii; diverse forme de
lucru: frontal, în grup, individual etc.
Bibliografie :
1. Flonta Mircea - Imagini ale ştiinţei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994;
2. Godfrey-Smith Peter - Filosofia știinţei -o introducere critică în teoriile moderne, Editura
Herald, București, 2012
3. Flonta Mircea, Constantin Stoenescu, Gheorghe Ştefanov - Teoria cunoaşterii Teme/Texte/Literatură, Editura Universităţii din Bucureşti, 1999
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4. Puha E. Filosofie: concepte, domenii, probleme. Iaşi, 1996;
Titular de curs

________________________ lect. univ. Olga JACOTA-DRĂGAN
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Fișa unității de curs / modulului

ISTORIA PSIHOLOGIEI
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: F.04.O.027
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională : 031 Ştiinţe sociale si
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul IV
Titular de curs: Luminiţa SECRIERU, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii:
Curriculum-ul disciplinei „Istoria psihologiei” este predată studenţilor din Ciclul I, studii de licenţă,
specialitatea Psihologie. Cursul are ca obiectiv principal formarea la studenţii specialităţii de psihologie a
une imagini clare, dar totodată globale asupra coordonatelor de evoluţie ale psihologiei, începînd cu
antichitatea şi terminînd cu perioada actuală, înţelegerea dramatismului genezei şi dezvoltării conceptelor
şi teoriilor psihologice cît şi reţinerea marilor rupturi epistemologice ale ştiinţei psihologice mondiale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
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.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să cunoască contribuția principalelor personalități, școli, curente filosofice la constituirea
psihologiei ca știință, și implicit, ca disciplină autonomă.
- să înţeleagă drama prin care a trecut psihologia în dezvoltarea sa ca ştiinţă a sufletului, a
conştiinţei, a comportamentului, a perioadei de precriză şi criză în dezvoltarea sa.
- să realizeze analize comparative între diverse teorii și concepții filosofice și psihologice din
perspectiva locului și rolului acestora în dezvoltarea domeniului psihologiei.
Competențe prealabile
Pentru a studia acest curs studenții trebuie să posede competențe de analiză și sinteză a literaturii de
specialitate; de analiză critică a surselor bibliografice; să posede capacităţi de analiză a teoriilor
psihologice.
Unități de învățare: Obiectul şi obiectivele istoriei psihologiei. Psihologia antică: Începuturile gîndirii
psihologice în Grecia Antică; Idei psihologice în sistemele filozofice ale lui Socrate, Platon şi Aristotel;
Idei psihologice în gîndirea medicilor Antichităţii. Elemente de protopsihologie: Raţionalismul şi
empirismul. Naşterea psihologiei ca ştiinţă. Primele şcoli în psihologie: Structuralismul şi funcţionalismul.
Gestaltismul ca orientare psihologică. Behaviorismul şi evoluţia lui. Psihanaliza ca direcţie psihologică şi
evoluţia ei. Psihologia umanistă. Dezvoltarea gîndirii psihologice în Romania şi Republica Moldova.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, evaluare prin prezentări orale,
scrise şi în format electronic.
Bibliografie:
1. Aristotel (1969). De anima. Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
2. Freud, S. (1910). The origin and development of Psychoanalysis. American Journal of Psychology,
21, 181-218.
3. Mânzat, I. (2007). Istoria psihologiei universale. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.
4. Pavelcu, V. (1972). Drama psihologiei, eseu asupra constituirii ca ştiinţă. Bucureşti: EDP
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Luminiţa SECRIERU
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOCORECŢIA
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.04.O.128
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională : 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de psihologie
Număr de credite ECTS: 5 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul 4
Titular de curs: Luminiţa SECRIERU, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Psihocorecţia se
constituie ca disciplină de specialitate, care intregeşte pregătirea profesională a studenţilor la specialitatea
Psihologie.
Psihocorecţia ocupă un loc important în activitatea psihologului practician, oferindu-i principii de
lucru, de realizare a programelor psihocorecţionale, metode şi tehnici orientate spre înlăturarea abaterilor
în dezvoltarea psihică sau în comportament a persoanelor. Deoarece activităţile psihologului nu pot fi
separate una de cealaltă, psihocorijarea se află în strânsă legătură cu psihoprofilaxia şi psihodiagnosticul,
aceasta din urmă oferindu-i date privind nivelul de dezvoltare a persoanei, prezenţa sau absenţa unor
probleme de ordin psihologic.
Asfel Psihocorecţia este o ramură a psihologiei practice, care este constituită dintr-un sistem de
măsuri psihologice, orientate spre corectarea neajunsurilor în dezvoltarea psihică sau comportamentului
persoanei. Psihocorijarea are un rol semnificativ, deoarece este orientată spre schimbarea/recostruirea
persoanei în sensul pozitiv, oferindu-i ajutor în rezolvarea problemelor, în schimbarea comportamentului,
în adaptare la noile condiţii, etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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 de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă esenţa şi semnificaţia psihocorijării în cadrul serviciilor psihologice
- să înţeleagă rolul şi poziţiile psihologului în cadrul procesului corecţional
- să recunoască şi să identifice problema cientului, iar în coraport cu situaţia acestuia să-şi
construiască demersul psihocorecţional
- să elaboreze şi să promoveze programe psihocoreţionale atît individuale cît şi de grup
- să implementeze metode şi tehnici psihocorecţionale
- să dezvolte o atitudine responsabila faţă de procesul psihocorecţional
- să comunice suportiv şi eficient cu clienţii
- să se angajeze continuu in dezvoltarea personală si profesională.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trevuie să posede competenţe de
diagnosticare a nivelului de dezvoltare a persoanei, prezenţa sau absenţa unor probleme de ordin
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psihologic.
Unități de învățare: Bazele teoretice ale psihocorecţiei: Psihocorecţia: delimitări conceptuale, etapele
dezvoltării psihocorecţiei; Locul şi rolul psihocorecţiei în activitatea psihologului practician; Tipologia
psihocorijării; Principiile de bază, scopurile şi obiectivele psihocorijării. Psihocorijarea individuală:
Psihocorijarea de grup. Metode şi tehnici de intervenţie psihocorecţională: Exigenţe metodologice vizînd
elaborarea programelor psihocorecorecţionale: Psihocorijarea funcţiilor şi proceselor psihice.
Psihocorijarea parametrilor de personalitate. Psihocorijarea calităţilor de personalitate şi devierilor de
comportament. Psihocorijarea relaţiilor interpersonale. Psihocorijarea relaţiilor intrafamiliale.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, jocul de rol, evaluare prin prezentări orale, scrise şi în
format electronic, simulare, studiu de caz, portofoliu cu programe corecţionale.

Bibliografie:

-

Savca Lucia (coord.). Aspecte ale psihocorecţiei, Chişinău, 2003, ISBN: 9975-921-36-1
Vîrlan Maria. Direcţiile de activitate ale psihologului şcolar: Ghid. Centrul ed. al UPS „Ion
Creangă”, Chişinău, 2005. ISBN: 9975-921-88-9.
Богданович В.П. Психокоррекция в повседневной жизни. – С.П-б. : Респекс, 1995. – 431 с.

-

Осипова А.А. Общая психокоррекция. М., 2000.- 509 с.

-

Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Luminiţa SECRIERU
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Fișa unității de curs / modulului

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.04.O.129
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 5 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul II, semestrul IV
Titular de curs: Maria CORCEVOI, asist.univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Consilierea psihologică
se constituie ca disciplină de specialitate, care intregeşte pregătirea profesională a studenţilor la
specialitatea Psihologie. Disciplina urmăreşte atât familiarizarea studenţilor cu conceptele cheie ale
consilierii, cu metodele și tehnicile utilizate, cât şi dezvoltarea abilităților comunicaționale, emoționale și
comportamentale pentru munca de consilier, dar, și care țin de dezvoltarea personală, de formarea propriuzisă pentru practicarea acestei profesii cu succes.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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 de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili:
- să înţeleagă rolul consilierii psihologice în realizarea activității profesionale de psiholog.
- să evalueze critic situațiile problematice în consilierea psihologică
- să explice şi să interpreteze corect în ce constă procesul de consiliere.
- să explice şi să aplice corect întrebările și tehnicile specifice de consiliere.
- să proiecteze jocuri de rol pe cazuri specifice de consiliere.
- să explice caracteristicile unui scop bine definit în consilierea psihologică.
- să realizeze o evaluarea a situației probleme ale clientului.
- să realizeze interviul centrat pe soluție.
- să dezvolte o atitudine empatică, necondiționată faţă de client, fundamentată pe noile achiziţii ale
ştiinţei psihologice.
- să înțeleagă cadrul intern de referire al actorilor din câmpul profesional.
Competențe prealabile:

67

Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de evaluarea psihologică, de cunoașterea
particularităților individuale tipologice, abordarea individuală și diferențiată a particularităților de vârstă.
Unități de învățare: Activitatea de consiliere. Abilitățile fundamentale de consiliere. Relația de consiliere.
Proiectarea activității de consiliere. Reformularea și reflectarea sentimentelor clientului. Tipuri de
întrebări. Adresarea întrebărilor. Monitorizarea în cadrul consilierii psihologice. Instruire, demonstrare și
repetiție. Îmbunătățirea limbajului intern al clienților. Îmbunătățirea regulilor clienților. Îmbunătățirea
percepțiilor clienților. Negocierea temei pentru acasă. Fazele şedinţelor de consiliere și terminarea
consilierii. Model de consiliere centrat pe obiective și soluții. Interviul centrat pe soluție.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, jocul de rol, investigatii
experimentale in teren, evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, portofoliu cu fișele
pacienților.
Bibliografie:
4. Dafinoiu, Ion. Psihoterapii scurte : Strategii, metode, tehnici. Iaşi: Ed. Polirom, 2005.
5. Richard Nelson Jones. Theory and practice of counselling psychology. Publisher: Cassell; n.e.
edition,1990. 533 pp.
6. Nuță A., Mitrofan I. Consilierea psihologica. Cine, ce si cum? București: Ed. Sper, 2009. 156 p
Titular de curs

________________________ asist. univ., Maria CORCEVOI
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOPROFILAXIE
________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.04.O. 130
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de

psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS

Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul IV
Titularul: Lilia NACAI, lect.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Curriculum-ul disciplinei
Psihoprofilaxie este predestinat studenţilor de la specialitatea Psihologie. Disciplina universitară
Psihoprofilaxie este curs universitar ce fortifică pregatirea profesională a viitorilor psihologi prin antrenarea
lor în înţelegerea şi însuşirea semnificaţiei, scopurilor, obiectivelor psihoprofilaxiei, a dereglărilor
nevropsihice limitrofe şi a cauzelor apariţiei şi manifetării lor, precum şi elucidarea metodelor şi tehnicilor
de lucru privind psihoprofilaxia nevrozelor, comportamentului deviant, comportamentului autodistructiv la
copiii. Un loc aparte ocupă dezvoltarea competenţelor de intervenţie psihologică pe probleme concrete prin
prisma psihoprofilaxiei primare şi secundare.
Competenţe dezvoltate

CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în
comunicarea profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în
domeniul psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6.Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin
valorificarea informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înțeleagă și să utilize adecvat sistemul de noțiuni: psihoprofilaxie, psihoprofilaxie
primara, secundară, terțiară, neuroză infantilă, extenuare, surmenaj, psihoprofilaxia
comporamentului deviant, agrsiv, autodistructiv;
- să proiecteze strategii de prevenţie primară, secundară şi terţiară în funcţie de
diversele problematice studiate;
- să proiecteaze şi elaboreaze programe de psihoprofilaxie;
- să evalueze critic situaţiilor problematice și să aplice strategiile de psihoprofilaxie
concrete în corespundere cu situaţia-problemă existentă;
- să dezvolte atitudini responsabile faţă de client și față de domeniu științific;
- să colaborareze cu alţi specialişti în activitatea profesională;
- să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în activitatea
profesională;
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- să respecte strict normele etice în activitatea profesională şi se angajează continuu în
dezvoltarea personală şi profesională
Competențe prealabile: de analiză, sinteză, generalizare a conținuturilor psihologice, de
interpretare și explicare a fenomelelor psihice, de cercetarea a fenomenelor psihice; de explicare a
fenomenolor psihice prin prisma paricularităților de vîrsta și individual-tipologice; de abordarea a
clientului prin prisma paricularităților de vîrsta și individual-tipologice.
Unități de învățare:
Psihoprofilaxia-obiectul de studiu. Psihoprofilaxia dereglărilor neuropsihice limitrofe şi a nevrozelor.
Psihoprofilaxia nevrozelor copilăriei. Metode şi tehnici de lucru cu copilul privind psihoprofilaxia
nevrozelor. Frica şi anxietatea în geneza nevrozelor copilăriei. Psihoprofilaxia nevrotizării copilului în
condiţiile educaţiei familiale. Psihoprofilaxia extenuării şi surmenajului la elevi în procesul de instruire.
Psihoprofilaxia nevrotizării copiilor cu asimetrie funcţională. Psihoprofilaxia comportamentului deviant şi
delincvent. Psihoprofilaxia comportamentului agresiv şi violent. Psihoprofilaxia comportamentului
autodistructiv. Psihoprofilaxia întrebuinţării substanţelor psihoactive. Elaborarea programelor de
psihoprofilaxie.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire

dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, joc de rol.
Bibliografie obligatorie:
1. Cursa cu obstacole a dezvoltării umane. Psihologie, psihopatologie, psihodiagnoză, psihoterapie
centrată pe copil şi familie. Iaşi : Polirom, 2003. 480 p. ISBN 973-681-440-8.
2. RÎJICOVA, S. Psihoprofilactica : Curs de prelegeri pentru pregătirea de specialitate pentru
calificativele : Licenţiat în psihologie, asistent social. P. 1.; P.2. Balti, 2000. 112 p.
3. ЗАХАРОВ, А. И. Дневные и ночные страхи у детей. Санкт-Петербург : Союз, 2000. 448 p. ISBN
5-87852-130-X.
Titular de curs

________________________ lect. univ., Lilia NACAI
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA COMUNICĂRII
______________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.06.A. 131
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de

psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul IV
Titularul: Lilia NACAI, lect.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Curriculum-ul disciplinei
,,Psihologia comunicării” este predestinat studenţilor de la specialitatea Psihologie, studii cu frecvenţă la
zi. Disciplina universitară ,,Psihologia comunicării” este disciplina specializare în pregatirea profesională
a viitorilor psihologi prin antrenarea lor in înţelegerea semnificaţiei comunicării în activitatea psihologului,
explicarea esenţei formelor comunicării, analiza factorilor determinanţi ai comunicării, interpretarea
comportamentului nonverbal al interlocutorului, identificarea barierelor în comunicare şi respectarea
regulilor comunicării eficiente, exprimarea asertivă şi comunicarea în spiritul ascultării active, anihilarea
comportamentelor dificile în comunicare, soluţionarea conflictelor.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă rolul factorilor comunicării în activitatea profesională a psihologului;
- să explice esenţa şi semnificaţia ascultării active şi expimării asertive în comunicare;
- să aplice tehnici de anihilare a comportamentelor dificle/deranjante în comunicare;
- să proiecteze modalităţi de intervenţie a psihologului în vederea dezvoltării abiltăților de comunicare;
- să proiecteze modalităţi de intervenţie a psihologului în vederea soluţionării conflictelor prin
metodele și tehnicile: harta conflictului, negociere, Victorie-Victorie, medierea
- să dezvolte atitudini responsabile faţă de interlocutor în particular şi actul comunicativ în general;
- să colaborareze cu cadrele didactice şi alţi specialişti în activitatea profesională;
- să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în activitatea profesională;
- să respecte strict normele etice în activitatea profesională şi se angajează continuu în dezvoltarea
personală şi profesională.
Competențe prealabile: de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice, a modalităţilor de
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cercetarea a fenomenelor psihice; de proiectare a programelor de intervenţie a psihologului în vederea
dezvoltării fenomenelor psihice; de abordarea a clientului prin prisma paricularităților de vîrsta.
Unități de învățare:
Dimensiuni psihologice ale comunicării. Factoriii determinanţi ai comunicării. Abilităţile de interpretare a
comportamentului nonverbal. Comunicarea perturbată sau blocată (bariere în comunicare). Optimizarea
comunicării prin ascultare activă şi exprimare asertivă. Comunicarea cu persoane care prezintă pattern-uri
de comportamente dificile (după Brinkman şi Kirschner). Aspecte psihologice ale conflictului: Conflictul
– concept, etiologia termenului. Sursele conflictului. Tipologii ale conflictelor. Structura conflictului.
Dinamicul conflictului. Tipuri de comportamente în conflict. Conflictele în mediile didactice. Metode şi
tehnici de soluţionare a conflictelor: harta conflictului, metoda Victorie-Victorie, negocierea. Medierea –
statutul mediatorului, condiţiile medierii, etapele procesului de mediere, limitele medierii. Diminuarea
efectelor emoţionale negative ale conflictului. Competenţele comunicative ale psihologului: comunicarea
nonviolentă, eficientă, empatică, suportivă.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor.
Bibliografie obligatorie:
1. Abric, Jean-Claude. Psihologia comunicării : teorii şi metode / Jean-Claude Abric ; trad.
Luminiţa Botoşineanu, Florin Botoşneanu. - Iaşi : Polirom, 2002 (Tip. Multiprint). - 208 p. (Collegium. Psihologie / coord. de Adrian Neculau). - - Bibliogr.: p. 195-203.
2. Peretti, Andre. Tehnici de comunicare. / Andre de Peretti.- Iaşi: Polirom, 2001. - 391 p.
3. Mucchielli, Alex.. Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare / A.
Mucchielli ; trad. de Giuliano Sfichi. - Iaşi : Polirom, 2004 (Tipogr. Lumina Tipo). - 261 p. (Collegium. Psihologie / coord. de Adrian Neculau). - ISBN 973-681-778-4: Bibliogr. p. 247-258.
Titular de curs

________________________ lect. univ., Lilia NACAI
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Fișa unității de curs / modulului

COMUNICAREA NONVIOLENTĂ
________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.04.A. 132
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de
psihologie

Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS

Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul IV
Titularul: Lilia NACAI, lect.univ.

Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Curriculum-ul disciplinei
Comunicarea nonviolentă este predestinat studenţilor de la specialitatea Psihologie, studii cu
frecvenţă la zi. Disciplina universitară Comunicarea nonviolentă este o disciplină de specialitate,
la alegere, orientată spre pregatirea profesională a viitorilor psihologi prin antrenarea lor in
înţelegerea semnificaţiei comunicării în activitatea psihologului, în general, și a comunicării
nonviolente, în particular.
Competenţe dezvoltate

CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în
comunicarea profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în
domeniul psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin
valorificarea informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

-

Finalităţi de studii:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă rolul comunicării nonviolente în activitatea profesională a psihologului;
- să explice esenţa şi semnificaţia ascultării active, empatice şi expimării asertive în comunicare;
- să aplice strategii nonviolente de comunicare cu persoanele cu comportamente dificile/deranjante;
- să proiecteze modalităţi de intervenţie a psihologului în vederea dezvoltării abiltăților de comunicare
nonviolentă;
- să proiecteze modalităţi de intervenţie a psihologului în vederea soluţionării conflictelor prin metodele
și tehnici nonviolente: harta conflictului, negociere, Victorie-Victorie, medierea
- să dezvolte atitudini responsabile faţă de interlocutor, în particular, şi actul comunicativ, în general;
- să colaborareze şi cu alţi specialişti în activitatea profesională;
- să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în activitatea profesională;
- să respecte strict normele etice în activitatea profesională şi se angajează continuu în dezvoltarea
personală şi profesională;

73

Competențe prealabile: de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice, a modalităţilor de
cercetarea a fenomenelor psihice; de proiectare a programelor de intervenţie a psihologului în vederea
dezvoltării fenomenelor psihice; de abordarea a clientului prin prisma paricularităților de vîrsta.
Unități de învățare:
Comunicarea umana versus comunicarea nonviolentă - dimensiuni psihologice. Comunicarea nonviolentă
– o formă de manifestare a relațiilor și a atitudinilor interpersonale. Asigurarea axiomelor comunicării
nonviolentă prin cunoaşterea factorilor determinanţi ai ei. Comunicarea care blochează compasiunea comunicarea violentă versus comunicarea nonviolentă. Optimizarea comunicării nonviolente prin
ascultare activă, empatică şi exprimare, sinceră, asertivă. Anihilarea comportamentelor comunicaţiole
dificile/deranjante prin comunicare nonviolentă. Comunicarea nonviolentă versus comunicarea persuasivă.
Cunoşterea aspectelor psihologice ale conflictului - dimensiune esenţială în realizărea comunicării
nonviolente. Intervenţii în vederea soluţionării conflictelor prin metodele și tehnici nonviolente.
Asigurarea axiomelor comunicării nonviolente prin gestionarea emoţiilor postconflict.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, joc de rol, elaborarea programelor de dezvoltarea a
abilităților de comunicare nonviolentă.

Bibliografie obligatorie:
1. Rosenberg, Marshall. Comunicarea nonviolentă. Limbajul vieţii / Marshall Rosenberg. – Chişinău:
Epigraf, 2005. - 221p.
5. 2. Pânişoară, Ion-Ovidiu. Comunicarea eficientă / Ion-Ovidiu Pânişoară. - Ed. a 2-a rev. şi adăugită. Iaşi : Polirom, 2004 (Tip. Lumina Tipo). - 344 p. : il., fig. - (Collegium. ştiinţele educaţiei / coord. de
Adrian Neculau, Constantin Cucoş). - Bibliogr.: p. 333-338
6. 3. Stoica-Constantin, Ana. Conflictul interpersonal / Ana Stoica-Constantin. - Iaşi : Polirom, 2004. -302.
4.

Titular de curs

________________________ lect. univ., Lilia NACAI
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Fișa unității de curs / modulului

STRESUL DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.04.A.133
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională : 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul IV
Titular de curs: Silvia BRICEAG, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Stresul din perspectiva
psihologică se constituie ca un curs care specializează şi intregeşte pregătirea profesională a viitorilor
specialişti în psihologie .
Actualitatea cursului este motivată de câțiva factori și anume: a) accelerarea tempoului și tensiunilor
existentei umane b) multitudinea de premise ale aparțtiei stresului la omul contemporan c) cultura
psihologică mediocră a populației Actualmente ne confruntăm cu raăpândirea masivă a fenomenului
numit stres precum și cu consecintele nefaste ale acestuia, iîcepând cu unele dereglări și finisând prin boli
psihosomatice. În această situașie brusc crește rolul psihologului, care este obligat să depisteze în timp
util primele semne ale stresului și să întreprindă măsuri în vederea gestionării, controlului și profilaxiei
acestuia .
Conceptul metodic al cursului rezidă în îmbinarea reușită a informației cu caracter științifico-teoretic și a
celei cu caratcter aplicativ, așa că acest curs prevede atât ore prelegeri cât și ore seminare .
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleaga mecanismele prin care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot
influenţa apariția stresului;
- să recunoască factorii de risc pentru apariția stresului şi factorii de menţinere şi promovare a
sănătăţii şi stării de bine;
- să cunoască modalităţi de intervenţie pentru reducerea şi combaterea factorilor de risc pentru
apariția stresului;
- să aplice tehnicile de optimizare a nivelului de stres, de dezvoltare a afectivităţii pozitive;
- să elaboreze și să aplice programe de management al stresului; de reducere a sindromului
Burnout;
- să identifice si să aplice tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
- să elaboreze programe de psihoprofilaxie a stresului/mesaje antistres;
- să se angajeze în în analiza critică a politicilor publice de promovare a sănătăţii organizaționalei;
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să comunice suportiv şi eficient cu clienţii, manifestând toleranţă şi empatie faţă de diferite
categorii de clienti;
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de individualizare a clientului, tinând
cont de vârsta lui, competenţe de diagnosticare a particularităților individual- tipologice a clientului,
competențe de consiliere psihologică, psihoprofilaxie.
Unități de învățare: Cauze: agenti stresori. Scale de evaluare. Relatia :stres psihic –factori
comportamentali ai stilului de viata.Premise psiho-sociale de proliferare a stresului psihic.Vulnerabilitatea
psihica la stres. Factori cu rol de filtru antistres. Efecte: Modificari psiho-compormamentale si
psihosomatice, impactul stresului psihic asupra sanatatii. Stresul psihic si adaptarea. Remedii: Conduite
de gestionare a stresului. Programe de gestionare a stresului. Modalitati de profilaxie a distresului
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, jocul de rol, investigații experimentale în teren
(SCM,CCSM, etc.); evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, PPT.
-

1. BRICEAG, S. (coord.) et al. Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional :
(suport teoretico-aplicativ pentru psihologi/cadre didactice). Acad. de Şt. a Rep. Moldova,
Univ. de Stat „A. Russo”, Bălţi, Lab. Stres-control. Bălţi, 2008. 290 p. ISBN 978-9975-93125-0.
2. BRICEAG, S. Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional. In: Psihologie :
Rev. şt.-practică, 2008, nr. 2/4, pp. 66-73.
3. BRICEAG, S. Mediul didactic-generator de stresuri psihice. In: Simpozion ştiinţific
internaţional ”Problematica educaţiei în mileniul 3-naţional, regional, european Chişinău,
2-3 noiembrie, 2006. Ch., 2006, pp.45-55.
4. BRICEAG, S. O provocare a vieţii noastre: cum să facem din stres un prieten. In: Stresul
ocupaţional: perspective teoretico-praxiologice : (Materialele conf. şt. intern. Managementul
stresului ocupaţional în mediul educaţional), Bălţi, 19 dec. 2008. Bălţi, 2009, pp. 123-128.
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Silvia BRICEAG
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA MEDICALĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.04.A.134
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională : 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul IV
Titular de curs: Silvia BRICEAG, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Psihologia medicală
întregeste pregătirea profesională a viitorilor psihologi.Urmărind optimizarea pregătirii profesionale a
viitorilor psihologi, acest curs universitar este o ramură aplicativă a psihologiei. Ca ramură a psihologiei,
psihologia medicală, participă la descoperirea etiologiei bolilor, insistând asupra cauzelor de natură
psihogenă, intervine în asistența medicală, la cunoașterea simptomelor și a conduitei individului în boală,
dar și se implică în actul terapeutic prin metode specifice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleaga mecanismele prin care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot
influenţa starea de boala;
- să recunoască factorii de risc pentru îmbolnăviri şi factorii de menţinere şi promovare a sănătăţii
şi stării de bine;
- să evalueze critic modalităţile de intervenţie pentru reducerea îmbolnăvitilor şi combaterea
factorilor de risc pentru sănătate;
- să aplice metode de evauare psihologică a bolnavului;
- să elaboreze și să aplice programe de intervenție în asistența medicală;
- să respecte deontologia și etica în caz de implicare și susținere terapeutică a bolnavului;
- să comunice suportiv şi eficient cu membrii echipei (doctori, asistente medicale etc).
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de individualizare a clientului, tinând
cont de vîrsta lui, competenţe de diagnosticare a particularităților individual- tipologice a clientului,
competențe de diagnostic a diferitor tulburari psihice, de consiliere psihologică, psihoprofilaxie.
Unități de învățare: Istoria apariției PM; Întroducere în PM, metode de investiație în PM; Boala ca o
situație de impas existențial; Modalități de implicare a stimulilor psihici în patogeneză; Aspecte
psihologice ale bolii și durerii; Tulburări psihosomatice și somatopsihice; Particularități psihologie ale
omului bolnav; Asistența psihologică în caz de boli ale SCV, GI, SR, SE. Optimizarea actului terapeutic
prin intervenșii psihologice. Psihologul în echipa plurispecializată.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, jocul de rol, investigații experimentale în teren
(SCM,CCSM, etc.); evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, PPT, portofoliu cu fișele
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clienților.
Bibliografie:
1. Manea, Marinela-Minodora. Contributions de la psychologie a la pratique medicale : Guide
d’etude / Marinela Minodora Manea. – Cluj-Napoca : Ed. Medicală Universitară „Iuliu
Haţieganu”, 2016. – 186 p. – Bibliogr.: p. 153-156. – ISBN 978-973-693-725-5
2. Cosman, Doina. Psihologie medicală / Doina Cosman. – Iaşi : Polirom, 2010. – 464 p. –
(Psihologie clinică şi psihoterapie). – Index: p. 457-462. – Bibliogr.: p. 437-455. – ISBN 978973-46-1735-7.
3. Popa-Velea, O. Psihologie Medicală / O. Popa-Velea [et al.]. – Ed. a 2-a rev. şi compl. –
Bucureşti : Ed. Universitară Carol Davila, 2017. – 133 p. – ISBN 973-708-009-2.
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Silvia BRICEAG
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Fișa unității de curs / modulului

ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.03.O.135
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/ catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de
psihologie
Număr de credite ECTS: 4credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul VI.
Titularul: Natalia GUŢU, asist.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii:
Asistența psihologica a persoanelor cu dizabilitați se constitue ca disciplină, care intregeşte pregătirea
profesională a studenţilor la specialitatea Psihologie. Cursul dat are menirea de a diversifica pregătirea
profesională a viitorilor psihologi prin propunerea informației cu referință la profilului psihologic
al persoanelor cu dizabilități și a specificului de intervenție psihologică.
În cadrul cursului studenţii urmează să însuşească conceptele fundamentale în domeniul
asistenţei psihologice a persoanelor cu disabilităţi, particularitățile dezvoltării psihice a persoanelor
cu diferite deficiențe, mecanismele dezvoltării compensatorii, tipurile si specificul psihodiagnosticului
și a recuperării persoanelor date. Disciplina scoate in evidență problemele psihologice, psihosociale
cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și impactul acestora asupra dezvoltării personalității,
rolul și importanța asistenței psihologice a persoanelor cu dizabilități.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizând varii contexte socio-umane și de identitate națională..
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.

-

Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să cunoască particularitățile dezvoltării psihice a persoanelor cu deficiențe;
- să ințeleagă specificul problemelor psihosociale a persoanelor cu dizabilități;
- să explice faptele și mecanismelor comportamentale manifestate de către persoanele cu dizabilităţi;
- să elaboreze profilului psihocomortamental a persoanelor cu dizabilități;
- să proecteze strategii de intervenție psihologică a persoanelor cu dizabilități;
- să dezvolte o atitudine responsabilăfață față de propriul cumportament in mediul profesional.
- să se angajeze continuu în dezvoltarea sa profesională.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenții trebuie să posede competențe de
identificare a particularităților de personalitate, a particularităților proceselor/stărilor psihice la
persoanele cu deficiențe și utilizarea lor in activitatea profesională, evaluarea persoanelor, elaborarea
programelor de intervenție psihologică.
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Unități de învățare: Introducere in asistența psihologică a persoanelor cu dizabilități.
Particularitățile psihice ale persoanelor/copiilor cu dizabilități. Specificul evaluării și intervenției
psihologice a persoanele cu dizabilități. Asistența psihologică a persoanelor cu dizabilități fizice.
Asistența psihologică a persoanelor cu dizabilități mintale. Tulburările de învățare. Tulburările de
comportament. Asistența psihologică a persoanelor cu dizabilități vizuale. Asistența psihologică a
persoanelor cu dizabilități auditive. Asistența psihologică a persoanelor cu tulburări de limbaj.
Asistența psihologică a copiilor cu deficiențe multiple/polihandicapul. Autismul. Asistența psihologică
a persoanelor cu ADHD.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, studiu de caz, vizite la centre specializate în asisteţa
persoanelor cu disabilităţi, vizionare de filme documnetare, evaluare prin prezentări orale, scrise şi în
format electronic, elaborarea de scheme verbal-logice.






Bibliografie:
1. Asistenţa psihopedagogică a copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor în condiţiile educaţiei incluzive :
Ghid practic / A.Racu (coord. şt), C. Borodin, N. Andronache [et al.] ; recenzent: A. Grigoriu, V. Gonţa,
L. Celan ; Univ. Ped. de Stat „`Ion Creangă”`, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie, Spec., Catedra
Psihopedagogie Spec. – Chişinău : [S.n.], 2012. – 96 p. – ISBN 978-9975-46-117-7
2. Gherguţ, Alois, Neamţu, Cristina, Psihopedagogie specială. Ghid practic pentru învăţământul deschis
la distanţă, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
3.Verza, Emil. Psihopedagogie specială. In
file:///D:/Lucru%20documente/APsih.%20dezabilitat/21931834-Emil-Verza-Psihopedagogie-Speci.pdf

Titular de curs

_______________ asist.univ, Natalia GUŢU
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Fișa unității de curs / modulului

ELEMNETE DE CUNOAȘTERE NETRADIȚIONALĂ
A PERSONALITĂȚII
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului оn programul de studii: S.05.A.136
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra de
Psihologie.
Număr de credite ECTS: 4 credite (ECTS)
Anul şi semestrul în care se predă: anul III, semestrul V
Titularul: Daniela CAZACU, lector universitar
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Se constituie ca disciplină
care specializează și întregeşte pregătirea profesională a studenţilor la specialitatea psihologie. Acest
curs poate servi călăuză celor care intenționează de a-și completa cunoștințele în domeniul descoperirii
propriilor limite ale personalității precum și limitele celorlalți. În cadrul acestui curs universitar se
abordează problemele dimensiunilor și limitelor percepției interpersonale, aspectele funcționale ale
imaginii de sine, diversitatea modală a solicitгrilor externe, descoperirea limitelor de cunoaștere
netradițională a personalității prin intermediul elementelor de fizionomie, chirologie, grafologie,
astrologie, numerologie, onomantică.Viitorii specialiști în domeniul psihologiei se vor învăța să
diferențieze particularitățile disimulate ale personalității umane, să aplice și să interpreteze corect
cunoștințele obținute pentru întregirea imaginii clientului.
Competenţe dezvoltate:
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.
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 de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii:
La finele cursului studentul va fi capabil:
-să înțeleagă mecanismele prin care factorii cognitivi, emoționali, comportamentali și sociali pot
influența cunoasterea netradițională a personalității.
-să recunoască factorii de risc în situația aplicării incorecte a cunoștințelor din aceste domenii.
-să cunoască modalităţi de intervenţie netradițională pentru o mai bună definire a imaginii
clientului
-să explice diferenţele dintre descoperirea tradițională și netradițională a particularităților de
personalitate.
-să aplice tehnicile specifice(netradiționale ) de diagnostic a diferitor particularități de
personalitate .
-să aplice tehnici de modificare a comportamentelor de risc prin descoperirea potențialului
« ascuns « al personalității (predestinația astrologică, chirologică etc.).
-să dezvolte o atitudine responsabilă faţă de descoperirea particularitatilor disimulate ale
personalității, respectând diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în
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investigația particularităților de personalitate.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de
individualizare a clientului, tinind cont de vârsta lui, competențe de identificare a particularităților de
personalitate; competenţe de diagnosticare a particularităților individual- tipologice a clientului.
Unități de învățare: Abordare psihologică a relaţiei om-om; Macrotipologia zodiacală; Elemente de
fizionomie-microtipologia fizionomică; Chirologia; Macrotipologia grafologică; Elemente de
numerologie; Elemente de onomantică.
Strategii didactice:
Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată.
Seminar: clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor.
Bibliografie
Lomax, Leila Holt, Physiognomy : how to read character in the face and to determine the
capacity for love, business, or crimeDisponibil:
https://archive.org/details/physiognomyhowto00loma
- Bomher N. Scrisul și spiritul: incursiuni оn grafologie. Iași; Editura Polirom, 2000.-151 p.
- Mardare M. Horoscop floral, Chisinгu, Editura Ruxanda, 2006.- 36p.Poinsot M. Dicționar de
chiromanție: Metode ca fiecare să-și citească în palmă, București; Editura Evenimentul, 1993,176
Titular de curs

________________________ lector universitar, Daniela CAZACU
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA GENDER
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.05.A.137
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra de
Psihologie.
Număr de credite ECTS: 4 credite (ECTS)
Anul şi semestrul în care se predă: anul III, semestrul V
Titularul: Daniela CAZACU, lector universitar
Descriere succintă a corelării/integrării cu/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.
Competenţe dezvoltate:
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.
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 de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei 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 sa descopere soluții posibile în relatiile gender
să evalueze psihologic individul și/sau grupul din perspectiva psihologiei gender.
sa prezinte o atitudine responsabila 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.

Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de identificare a
proceselor/stărilor/fenomenelor psihice, a specificului de funcționare a acestora; competențe de identificare
a particularităților de personalitate; competețe de identificare a particularităților de vârsta a
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individului.Psihologia vârstelor, Psihologia generală, Psihologia personalităţii, Psihofiziologia, Psihologia
comunicării.
Unități de învățare: Psihologia diferențelor gender, statutul bio-fiziologic al femeii statutul psihologic al
femeii, statutul bio-fiziologic al barbatului ,Statutul psihologic al barbatului, socializarea gender,
stereotipuri de gen, psihologia relațiilor gender
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup.
Bibliografie
1. Бендас, Т. В. Гендерная психология : Учеб. пособие. – СПб: Питер, 2009. – 123 р.
2. Gender Realities In the Context of MDGs Through Cartoons / Sida; UNIFEM. - Ch. , 2007.
- 81 p.
3. Bodrug-Lungu, Valentina. Sensibilizarea de gen a populaţiei / V. Bodrug-Lungu ; Univ.
de Stat din Moldova. - Ch. : CEP USM, 2007. - 104 p. : tab. - ISBN 978-9975-70-397-0. Bibliogr. p. 101-102 ; Apare cu suportul financiar al proiectului "Promovarea egalităţii de
gen în politicile şi planurile naţ. în Rep. Moldova "UNIFEM în Moldova.
Titular de curs

________________________ lector universitar Daniela CAZACU

84

Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA FAMILIEI
________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.05.A. 138
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de
psihologie

Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS

Anul şi semestrul în care se predă: Anul III, semestrul V
Titularul: Lilia NACAI, lect.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Curriculum-ul disciplinei
Psihologia familiei este predestinat studenţilor de la specialitatea Psihologie. Disciplina universitară
Psihologia familie contribuie la pregatirea profesională a viitorilor psihologi prin antrenarea lor in
înţelegerea conceptelor: cuplu, căsătorie, familie; explicarea esenţei funcţiilor, structurii, dinamicului,
rolurilor familiale; analiza tipurilor de familie şi a tipurilor familiei restructurate: celibat, cupluri fără
descendenţi, concubinaj, căsătorie deschisă, familii reconstituite, familii reorganizate, semo-căsnicia,
pseudo-căsnicia, uniunile homosexuale, swingers; discutarea despre dimensiunea afectivă a familiei:
iubirea, intimitatea, perspectiva motivaţională a alegerii partenerului conjugal; valorificarea esenţei,
principiilor compatibilităţii maritale; elucidarea rolului psihologului în lucrul cu famiile marcate de
conflict, gelozie,divorţ. Cursul respectiv va forma şi va dezvolta studentului competențe specifice de
proiectarea modalităţilor de cercetare și de lucru cu familia utilizînd metode, tehnici şi instrumente
psihologice.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
-să înțeleagă semnificația și să utilizeze adecvat conceptele: familie, familie de origine, familie de
procreare, cuplul parental, familie nucleară, familie extinsă, familie patriarhală, familie matriarhală,
familie egalitară;
-să înțeleagă şi să explice stadiilor ciclului vieţii familiale și semnificaţia lor în activitatea psihologului
cu familia;
-să proiecteze modalităţi de intervenţie a psihologului în lucru cu familia marcată de divorţ, conflicte,
gelozie, în lucru cu familia nefavorabilă, familia disfuncțională;
-să evalueze strategiile de comunicare maritală;
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-să proiecteze modalităţi de cercetare a familieie utilizînd metode tehnici şi instrumente psihologice.
-să dezvolte atitudini responsabile faţă de familie.
-să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în informarea şi consilierea
psihologică a familiilor.
-să colaborareze cu cadrele didactice şi alţi specialişti în lucru cu familia şi copilul;
-să respecte strict normele etice în activitatea profesională şi se angajează continuu în dezvoltarea
personală şi profesională
Competențe prealabile: de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice, a modalităţilor de
cercetarea a fenomenelor psihice și a grupurilor, de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice, a
modalităţilor de cercetarea a fenomenelor psihice și a grupurilor, de abordarea a clientului prin prisma
paricularităților de vîrsta.
Unități de învățare:
Obiectul de studiu și problematica psihologiei familiei.Paradigmele de bază în cercetarea familieie şi a
cuplului. Restructurări ale familiei contemporane. Formarea cuplului: de la cuplul erotic la cuplul
conjugal
Intimitatea – sursa energetică a dezvoltării și stabilității cuplului marital. Viața conjugală și familială:
Stadiile ciclului vieții familiale. Crizele în familie. Factorii de intreținere dezvoltare și transformare a
relației maritale. Factori favorizanți și de risc a disfuncționalității maritale și familiale. Dimensiuni
psihologice ale divorțului.Parentalitatea și relațiile părinți-copii.

Strategii didactice:expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor,
descoperire dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor.
Bibliografie :
1. Mitrofan, Iolanda. Incursiuni în psihologia şi psihosexologia familiei / I. Mitrofan, N. Mitrofan. Bucureşti : EDIT PRESS MIHAELA S.R.L., 1998. - 389 p. - ISBN 973-9415-00-8.
2. Mitrofan, Iolanda. Psihologia relaţiilor dintre sexe : Mutaţii şi alternative / Coord. Iolanda
Mitrofan; a contribuit R. Iosif. - S.l. : Ed. Alternative, 1997. - 367 p. - ISBN 973-9216-25-0. Bibliogr. p. 357-367.
3. Gray, John. Bărbaţii sunt de pe Marte, Femeile sunt de pe Venus : Un ghid practic pentru
îmbunătăţirea comunicării şi pentru obţinerea rezultatelor dorite în relaţiile dumneavoastră / John
Gray ; trad. de N. Damaschin. - Bucureşti : Ed. Vremea, 1998. - 223 p. - (Zodiac). - ISBN 9739162-96-7.

Titular de curs

________________________ lect. univ., Lilia NACAI
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Fișa unității de curs / modulului

FAMILIA CA SISTEM RELAŢIONAL
________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.05.A. 139
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de
psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul III, semestrul V
Titularul: Lilia NACAI, lect.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Curriculum-ul disciplinei Familia
ca sistem relaţional este predestinat studenţilor de la specialitatea Psihologie. Sistemul familial, familia
este una dintre cele mai vechi forme de comunitate umană. În cadrul ei, fiecare se descoperă pe sine,
căci acolo creştem, ne maturizăm, evoluăm şi tot de acolo plecăm în lume. Acolo ne avem rădăcinile şi
bazele profunde ale fiinţei noastre. Şi tot acolo tindem să revenim atunci când formăm, mai târziu,
propria faimilie. Iar dacă nu reuşim acest lucru, împlinirea personal nu pare a fi deplină. Disciplina
universitară Familia ca sistem relaţional contribuie la pregatirea profesională a viitorilor psihologi prin
antrenarea lor in înţelegerea conceptelor: cuplu, căsătorie, familie; explicarea esenţei funcţiilor,
structurii, dinamicului, rolurilor familiale; structurii şi parametrilor sistemului familial şi a înţelegerii
semnificaţiei acestora prin proiectarea modalităţilor de intervenţie, prin elucidarea rolului psihologului
în lucrul cu sistemele realţionale familiale. Cursul respectiv va forma şi va dezvolta studentului
competențe specifice de proiectarea modalităţilor de cercetare și de lucru cu familia utilizînd metode
tehnici şi instrumente psihologice.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să explice și să interpereteze caracteristicile sistemului familial funcțional și caracteristicile
sistemului familial disfuncțional;
-să utilizeze reperele de analiză a funcționalității sistemului familial: patologia graniților, patologia
alianțelor, patologia triadelor, patologia ierarhiei.
-să înțeleagă si să explice caracteristicilor sistemului familial;
-să proiecteze modalităţi de intervenţie a psihologului în lucru cu sistemul familial disfuncţional;
-să proiecteze strategiilor valide de cercetare a sistemului familial utilizînd metode tehnici şi
instrumente psihologice.
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-să dezvolte atitudini responsabile faţă de familie.
-să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în informarea şi consilierea
psihologică a familiilor.
-să colaborareze cu cadrele didactice şi alţi specialişti în lucru cu familia şi copilul;
-să respecte strict normele etice în activitatea profesională şi se angajează continuu în dezvoltarea
personală şi profesională
Competențe prealabile: de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice, a modalităţilor de
cercetarea a fenomenelor psihice și a grupurilor, de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice, a
modalităţilor de cercetarea a fenomenelor psihice și a grupurilor, de abordarea a clientului prin prisma
paricularităților de vîrsta.
Unități de învățare:
Cuplu, căsătorie, familie. Definiții și delimitări conceptual. Paradigmele de bază în cercetarea familieie
şi a cuplului. Restructurări ale familiei contemporane. Caractrizarea sistemului familial.Teoria
sistemelor familiale după M. Bowen. Abordarea familiei ca sistem după Virginia Satir. Psihologia
relațiilor în cuplul erotic, cuplul conjugal. Dezvoltarea sistemului familial de-a lungul ciclului vieții
familiale. Sistemul familial funcțional versus sistemul familial disfuncțional. Parentalitatea și relațiile
părinți-copii.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup.
Bibliografie obligatorie:
4. Mitrofan, Iolanda. Elemente de psihologie a cuplului / I. Mitrofan, N. Mitrofan. - Bucureşti :
Casa de Ed. şi Presă "Şansa", 1994. - 190 p. - ISBN 973-9167-18-7.
5. Vasile, Diana Lucia. Introducere în psihologia familiei şi psihosexologie / D. Vasile.Bucureşti: EDITURA FUNDAŢIEI ROMÎNIA DE MÎINE, 2007.- 160 p.- 978-973-163-011-3
6. Turliuc, Maria Nicoleta. Psihologia cuplului şi a familiei / M. Turliuc .- Iaşi: Performantica,
2004.-237 p.- ISBN 973-7994-80-9.
Titular de curs

________________________ lect. univ., Lilia NACAI
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA MANAGERIALĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S. 05. A. 140
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul III, semestrul V
Titular de curs: Vasile GARBUZ asist. univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii
Cursul “Psihologie managerială” se referă la blocul de disciplini de specialitate pentru studenţii
specialității psihologie.
În cadrul cursului studenţii vor însuşi un sistem de cunoştinţe teoretice vizînd aspectele psihologice ale
activităţii şi a procesului managerial. Studenţii vor avea posibilitatea să cunoască dimensiunile
psihologice ale personalităţii managerului, calităţile şi performanţele necesare activităţii manageriale. La
fel, acest curs contribuie la dezvoltarea competenţelor manageriale.
Psihologia managerială cooperează cu alte domenii ale psihologiei ca psihologia generală, psihologia
personalităţii, psihodiagnostic, psihologia comunicării, psihologia organizațională, psihologia muncii.
Totodată, aceasta colaborează şi cu domeniul economic şi anume: management, managementul
organizaţional, managementul firmei.
Deosebit de valorificată este însuşirea modalităţilor de lucru cu tehnici concrete.
Psihologia managerială permite în plan practic să rezolve sarcini de identificare a legităţilor de dezvoltare
managerială precum şi să efectueze investigaţia psihologică în domeniul organizaţional.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologie.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4.Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabili:
- să explice şi să opereze în manieră operaţională conceptele de bază ce ţin de psihologia managerială
şi să utilizeze acestea în comunicarea profesională;
- să proiecteze și să realizeze cercetare din perspectiva psihologia a mediului organizațional;
- să evalueze critic diverse tipuri de situații (problem) din mediul organizațional și să identifice
modalități de gestionare a acestora;
- să evaluieze din perspectiva psihologică managerul, personalul și mediul organizațional;
- să proiecteze strategii și să realizeze activități de intervenție psihologică în mediul organizațional;
- să relaționeze și să comunice interpersnoal prin valorificarea informației în variate contexte socioumane;
- să proiecteze şi să argumenteze alegerea strategiilor de intervenție psihologică în vederea formării
unui comportament sexual corect;
- să aplice principii, norme și valori etice și deontologice profesionale în lucrul cu managerii,
personalul din cadrul instituțiilor și organizați, identificând rolul și responabilitățile sale în cadrul
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unor diverse instituții și organizații.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie: să cunoască concepte generale în
domeniul psihologiei, să respecte etica și deontologia profesională, să posede competențe de
individualizare a clientului în dependență de particularitățile sale de vârstă, să descrie și să explice
dinamica relațiilor sociale în grupuri, să analizeze și să utilizeze tehnici de comunicare eficiente și
prevenire a conflictelor, competenţe de diagnosticare a particularităților individual- tipologice a clientului.
Unități de învățare:
Fundamente ale psihologie manageriale (PM). Dimensiunea psiho-socială a managerului eficient
Roluri şi funcţii manageriale. Comunicarea şi eficienţa managerială. Creativitatea managerial.
Comportamentul managerial şi motivarea personalului. Schimbarea organizaţională. Conflictele şi
negocierile în mediul organizaţional. Mobbing-ul şi comportamentul managerial. Burnout-ul şi
workaholism-ul ca epuizare profesională. Managementul resurselor umane. Imaginea personală a
managerului.
Strategii didactice:
Curs: expunere, descoperire dirijată, conversație euristică, problematizare, studiul de caz, demonstrație
(IT, materiale video), simulări.
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor,
simulări, teste de evaluare a cunoștințelor, demonstrație (IT, video-materiale), prezentarea tematică
individuală sau de grup
Bibliografie:

1. Mielu Zlate, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Volumul I, Ed. Polirom, Iaşi, 2007,
pag. 620. ISBN 973-681-681-8;

2. Tosia Ţurcan. Psihologie managerială. Ed. Epigraf., Chişinău, 2004, p. 207. Tosia Ţurcan.
Psihologie managerială.;
3. Harold J. Leavitt. Managerial Psychology: Managing Behavior in Organizations, 20010, 364 p.
ISBN: 978-0226469737
Titular de curs

________________________ asist. univ. Vasile GARBUZ
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA PUTERII
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.05. A.141
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională : 031 Ştiinţe sociale si
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul III, semestrul II
Titular de curs: Mihai ŞLEAHTIŢCHI, conf. univ. dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii
Se constituie ca disciplină la alegere, care întregeşte pregătirea profesională a studenţilor la specialitatea
psihologie. În cadrul cursului vor fi prezentate parametrii de baza ai puterii (forta, repartizarea, starea
etc.), legitatile sale psihologice, teoriile existente privind puterea, rezultatele studiilor efectuate.












Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil să:
- să cunoască şi să înţeleagă caracteristicile definitorii ale puteri: forţa, influenţa, prestigiul şi
mecanismele psihosociologice ale puterii;
- să proiecteze şi să realizeze un demers de cercetare a relaţiilor politice în sistemul de putere;
- să stabilească conexiuni între mecanismele psihice şi situaţiile practice ;
- să proiecteze şi să realizeze intervenţii psihologice cu referinţă la relaţiile politice în interiorul
partidelor politice;
- să explice modul de interpretare al mecanismelor psihice;
- să-şi formeze abilitatea de dezvoltare personală şi formarea abilităţilor de comunicare şi intervenţie
în dezvoltarea sentimentului puterii personale;
- să identifice rolurile şi responsabilităţile într-o echipă plurispecializată în cadrul partidului;
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede: competențe de analiză a literaturii de specialitate,
să posede capacităţi de analiză a teoriilor psihologice; competențe de identificare a particularităților de
personalitate.
Unități de învățare:
Relaţia de putere: abordări noţionale
Specificul relaţiei de putere
Diferenţierea formelor de putere
Caracteristicile definitorii ale puteri: forţa, influenţa, prestigiul.
Mecanismele psihosociologice ale puterii: consens şi legitimitate.
Mecanismele psihosociologice ale puterii: grupurile sociale în sistemul de putere.
Relaţiile politice în sistemul de putere
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Partidele politice în sistemul de putere
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, jocul de rol, evaluare prin
prezentări orale, scrise şi în format electronic, PPT.
Bibliografie:





1. Betea, L. Psihologie politică. Iaşi: Editura Polirom, 2001.
2. Toffler, A. Powershift. Puterea în mişcare. Bucureşti: Editura Antet, 1995.
3. Zavtur A., Pîrţac G. Puterea politică: aspecte istorico-psihologice. Chişinău, 1999.

Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Mihai ŞLEAHTIŢCHI
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA COMUNITĂŢII
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.05. A. 142
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS

Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul III, semestrul I
Titular de curs: Maria CORCEVOI, asist.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Psihologia comunităţii se axează pe
înţelegerea oamenilor în contextul lor social şi pe susținerea acestora orientată spre creşterea bunăstării.
Astfel, ea este în acelaşi timp, atît o arie de cercetare şi o ramură a studiului academic al psihologiei, cît şi
o ramură a unei profesiuni de ajutorare. Ea intervine pe fundalul schimbărilor politice în care cheltuielile
pentru serviciile publice sunt drastic limitate şi în care este binevenită orice sugestie prin care comunitatea
este chemată să-şi asume responsabilitatea pentru ea însăşi şi să-şi poarte singură de grijă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi 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.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili:
- să înţeleagă esenţa psihologiei comunităţii şi relaţia acesteia cu alte subramuri ale psihologiei
-să utilizeze adecvat expunerile teoretice care au stat la baza psihologiei comunităţii;
- să evalueze critic situația unor grupuri sociale;
-să înţeleagă resursele sociale și sursele suportului social;
-să explice și interpreteze modele de prevenție în comunitate;
-să explice rolul echipelor multidisciplinare în serviciile umanitare;
-să interpreteze aspectele esențiale ale leadership-ului și diferite stiluri de conducere a liderilor
grupurilor;
- să dezvolte o atitudine empatică, necondiționată faţă de anumite grupuri sociale;
-să aplica în comunități modele de proiecte specifice de prevenție.
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de evaluarea psihologică, de consiliere
psihologică, de cunoașterea prevenției, de cunoașterea particularităților individuale tipologice, abordarea
individuală și diferențiată a particularităților de vârstă.
Unități de învățare: Întroducere în psihologia comunităţii. Teorii ce stau la baza psihologiei comunităţii.
Problemele psihologice în comunitate. Resursele sociale: Suportul social, Putere și control. Leadership-ul.
Climatul psihosocial al comunităților. Transmiterea formulărilor și intervențiilor psihologice către
lucrătorii din serviciile umanitare. Organizaţiile – cadre comunitare. Prevenția ca trăsătură definitorie a
psihologiei comunității. Ajutorul nonprofesional și autoajutorul.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
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dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, evaluare prin prezentări orale şi în
format electronic.
Bibliografie obligatorie:
7. Zani, Bruna, Augusto Palmonari Manual de psihologia comunităţii Polirom, 2003
8. Orford, Jim Psihologia comunităţii teorie şi practică Oscar print Bucureşti, 1998
9. Крысъко В. Г. Социалъная психология Учебник для вузов Питер 2007
Titular de curs

________________________ asist. univ., Maria CORCEVOI
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Fișa unității de curs / modulului

TEHNICI DE INDUCERE A COMPLEZENŢEI
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.05.A. 143
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională : 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul III, semestrul V
Titular de curs: Luminiţa SECRIERU, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii:
Se constituie ca disciplină la alegere, care întregeşte pregătirea profesională a studenţilor la specialitatea
psihologie. Venind în întâmpinarea nevoii de eficientizare a pregătirii cadrelor de psihologi profesionişti,
ea propune o viziune plurivalentă asupra felului în care gândurile, sentimentele şi comportamentele
indivizilor sunt influenţate de prezenţa actuală, imaginată sau implicată a celorlalţi.
Cursul oferă noțiuni și explicații pentru a înțelege influența socială, înfățișează problematica proceselor
interpersonale, ceea ce constituie o componentă importantă a pregătirii de specialitate a studenților.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
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.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil să:
 să cunoască şi să înţeleagă strategiile psihologice de influenţare comportamentală şi mecanismul de
functionare a lor;
 să evaluieze cauzele comportamentului individual in situatii sociale;
 să explice impactul contextului social asupra vieţii psihice şi comportamentului uman;
 să aplice teoria angajamentului în schimbarea comportamentelor;
 să proiecteze experimente care să pună în vedere aspecte ale influenţei sociale în diferite domenii de
activitate şi în viaţa cotidiană;
 să manifeste atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă
şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice cu respectarea principiilor şi a normelor de etică
profesională;
 să comunice suportiv şi eficient cu actorii din cimpul profesional.
Competențe prealabile
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede: competențe de analiză a literaturii de specialitate, să
posede capacităţi de analiză a teoriilor psihologice, de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice,
a modalităţilor de cercetarea a fenomenelor psihice.
Unități de învățare:
Complezenţa ca formă a influenţei sociale; Principiile influenţei interpersonale eficiente. Conformismul
ca modalitate de influenţare socială; Obedienţa ca proces social; Normalizarea ca proces social; Influenţa
minoritară ca modalitate de influenţare socială; Tehnicile de inducere a complezenţei : Tehnica
“piciorului în uşă” (“foot-in-the-door” technique); Tehnica “aruncării mingii joase“ (“low-balling”
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technique); Tehnica “uşii în faţă” (“door-in-the-face” technique); Tehnica “asta nu-i tot” (“that’s-not-all”
technique); Tehnica “piciorul în gură” (foot-in-the-mouth); Tehnica “înfricoşare, apoi eliberare” (“fearthen-relief” technique); Tehnica scenariului; Complezenţă şi atingere fizică.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, jocul de rol, evaluare prin
prezentări orale, scrise şi în format electronic.
Bibliografie:
1.
2.
3.
4.

- Boncu, S., (2003), Psihologia influenţei sociale. Iaşi. Polirom
-Cialdini, R. (2008). „Totul despre psihologia persuasiunii şi influenţare”, Editura Businesstech.
- Guéguen, N. (2007). Psihologia manipularii si a supunerii. Polirom. Iasi.
- Secrieru, L. Psihologia socială: Note de curs// L. Secrieru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac.
de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie. – Bălţi : [S.n.], 2017. – 177 p.
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Luminiţa SECRIERU
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INDICAŢII METODICE CU PRIVIRE LA PROMOVAREA
PRACTICII DE SPECIALITATE
Practica de specialitate reprezintă o parte integrantă obligatorie a procesului educaţional.
Se realizează în semestru IV, cu durata de 7 săptămîni, 14 Credite ECTS. Scopul practicii de
specialitate: formarea/ consolidarea / exersarea / dezvoltarea abilităţilor practice în prestarea
serviciilor psihologice.
Secţia Studii, în colaborare cu facultatea şi Catedra de specialitate, identifică organizaţiile,
instituţiile, întreprinderile etc. – bază pentru efectuarea stagiilor de practică de către studenţii de
la specialitatea psihologie. Forma individuală de realizare a stagiului de practică în care studenţii
individual identifică locul de desfăşurare a acesteia şi încheie un contract separat cu unitateabază, poate fi considerată parte a programului de formare cu acordul administraţiei Universităţii
şi a coordonatorilor de practică din cadrul acesteia. Unităţile de practică pot fi: şcolile
municipale, grădiniţele speciale pentru copii, şcolile internat, organizaţiile neguvernamentale,
comisariatul de poliţie, comisia pentru minori şi moravuri, alte instituţii sociale care oferă
servicii psihologice.
Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică sînt dirijate de metodistulcoordonator al practicii pe Universitate, coordonatorul de practică de la catedra de specialitate,
sub controlul prorectorului pentru studii. De asemenea, pentru coordonarea practicii studenţilor
sînt desemnate cadrele didactice titulare, cu experienţă recunoscută în domeniul de formare
profesională respectiv şi mentori din personalul unităţii-bază de realizare a stagiului de practică.
Monitorizarea activităţilor de efectuare a stagiilor de practică se includ în norma didactică,
aprobată în modul stabilit.
Pe parcursul practicii de licenţă studenţii îşi dezvoltă următoarele competenţe: operarea
cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională; proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi
inovaţie în domeniul psihologiei; evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor
posibile în psihologie; evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei; proiectarea şi
realizarea intervenţiilor psihologice; relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică
domeniului psihologiei prin valorificarea informaţiilor, vizînd varii contexte socio-umane şi de
identitate naţională; aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale
în cadrul propriei strategii de muncă; identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă
plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;
identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. Practica demarează cu o conferinţă de iniţiere,
care pune în evidenţă cerinţele de organizare şi promovare a practicii de specialitate, precum şi
procedurile de raportare.
Indicaţiile metodice cu privire la promovarea practicii de specialitate este plasat pe
pagina web a bibliotecii: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3297
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA CREATIVITĂȚII
________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.06.A. 144
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de
psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul III, semestrul VI
Titularul: Lilia NACAI, lect.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Curriculum-ul disciplinei
Psihologia creativităţii este predestinat studenţilor de la specialitatea Psihologie. Disciplina universitară
Psihologia creativităţii contribuie la pregatirea profesională a viitorilor psihologi prin antrenarea lor
studiul mai aprofundat al caracteristicilor esenţiale a creativităţii, a opticii diferitor şcoli psihologice faţă
de problema creativităţii, a proiectarii modalităţilor de cercetare a creativităţii şi de intervenţie a
psihologului în vederea dezvoltării şi stimulării creativităţii.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor, vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi 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.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă caracteristicile esenţiale ale creativităţii, fazele procesului creator şi a diferenţele dintre
creativitate şi intelegenţă, creativitate şi rezolvarea problemelor;
- să explice corelaţia – gîndire divergentă, gîndire convergentă, motivaţie, caracter, afectivitate,
temperament, aptitudini, vîrsta, sex, familie, şcoală şi creativitatea individului;
- să proiecteze și să aplice instrumente psihologice, modalităţi de cercetarea creativităţii la adulţi şi
copiii;
- să proiecteze modalităţi de intervenţie a psihologului în vederea dezvoltării şi stimulării creativităţii;
- să dezvolte atitudini responsabile faţă de domeniul științific;
- să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în activitatea profesională;
- să respecte strict normele etice în activitatea profesională şi se angajează continuu în dezvoltarea
personală şi profesională ;
- să adopte un comportament creativ în viaţă şi în profesie;
- să conştientizeze necesitatea de a interveni precoce şi sistematic, pe traseul nostru ontogenetic, în
scopul activării şi îmbogăţirii potenţialului creativ al oricărui om, ca sursă majoră de împlinire şi
evoluţie.
Competențe prealabile: de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice, a modalităţilor de
cercetarea a fenomenelor psihice; de proiectare a programelor de intervenţie a psihologului în vederea
dezvoltării fenomenelor psihice; de abordarea a clientului prin prisma paricularităților de vîrsta.
Unități de învățare:
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Definiţii ale creativităţii. Dimensiunile creativităţii. Criterii de diferenţiere a activităţii creatoare de cea
reproductivă. Niveluri ale creativităţii. Abordări ale creativităţii: teoria psihanalitică a creativităţii, teoria
asociaţionistă a creativităţii, teoria gestaltistă a creativităţii, teoria behavioristă a creativităţii, teoria
existenţială(umanistă) a creativităţii teoria culturală a creativităţi teoria factorială a creativităţi. Fazele
procesului creator: prepararea, incubaţia, iluminarea, verificarea. Dinamica factorială a creativităţii:
factorii psihologici, intelectuali, factori nonintelectuali, aptitudini speciale, factori abisali. Factori
biologici: eriditatea, vîrsta, sexul, sănătatea mintală, Factori sociali: condiţii socio-economice şi culturale,
condiţii educative (familia, şcoala). Formele creativităţii: creativitatea individuală şi de grup. Formele
creativităţii: creativitatea individuală şi de grup..Psihodiagnosticul creativităţii: metode şi tehnici pentru
psihodiagnosticul creativităţii la copiii. Metode şi tehnici pentru psihodiagnosticul creativităţii la adulţi.
Detectare şi predicţie. Stimularea creativităţii. Factorii frenatori ai creativităţii. Metode de stimulare a
creativităţii. Elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare/stimulare a creativităţii. Exigenţe
privind elaborarea programelor de dezvoltare a creativităţii (structură, conţinut, modalităţi de prezentare).
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup.
Bibliografie:
1. Munteanu, Anca. Incursiuni în creatologie / A. Munteanu.–Timişoara, 1994. –362 p. – ISBN 97396780-0-9.
2. Popescu, Gabriela. Psihologia creativităţii / G.Popescu.–Bucureşti : Ed. Fundaţiei "România de
Mâine", 2004. – 144 p. – ISBN 973-582-838-3.
3. Runco, Mark A. Studii experimentale de creativitate/ Mark A. Runco, Shawn OkudaSakamoto//
Manual de creativitate. – Iaşi, 2005. - P. 81-118.
Titular de curs

________________________ lect. univ., Lilia NACAI
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Fișa unității de curs / modulului

ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ A VICTIMELOR
TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE
________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.06.A. 145
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de
psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul III, semestrul VI
Titularul: Lilia NACAI, lect.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Curriculum-ul disciplinei Asistența
psihologică a victimilor traficului de ființe umane este predestinat studenţilor de la specialitatea
Psihologie. Disciplina universitară contribuie la pregatirea profesională a viitorilor psihologi prin
antrenarea lor studiul mai aprofundat al conceptului și fenomenului de trafic de ființe umane, victimă și
victimologie, a opticii diverselor abordări privind, cauzele și factorii implicați, particulararitățile
psihologice specifice diferitor categorii de victime a traficului de ființe umane, a proiectarii modalităţilor
de cercetare a personalității victimei traficului de ființe umane şi de intervenţie a psihologului.
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
-să înţeleagă caracteristicile esenţiale ale noțiunii trafic de ființe umane, victimă, victimologie;
-să evalueze personalitate victimei, precum si a recrutorilor implicați în traficul de ființe umane;
-să proiecteze modalităţi de intervenţie avictimilor traficului de ființe umane prin prisma diferitor
abordări;
-să dezvolte atitudini responsabile faţă de domeniul științific;
-să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în activitatea profesională;
-să respecte strict normele etice în activitatea profesională şi se angajează continuu în dezvoltarea
personală şi profesională
-să colaborareze cu asistentul social, cadrele didactice,în lucrul cu victima traficului de ființe umane;
Competențe prealabile: de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice, a modalităţilor de
cercetarea a fenomenelor psihice; de proiectare a programelor de intervenţie a psihologului în vederea
dezvoltării fenomenelor psihice; de abordarea a clientului prin prisma paricularităților de vîrsta și
particularităților individual tipologice.
Unități de învățare:
Dimensiuni psihosociale ale traficului de ființe umane. Victima și victimologia – dimensiuni psihologice.
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Cunoașterea psihologiei victimei- sursă importantă în oferirea asistenței psihologice. Consilierea
psihologică a victimilor traficului de ființe umane. Intervenția/corijarea psihologică în cazul victimilot
traficului de ființe umane. Modelul cognitiv-comportamental de intervenție în lucrul cu victimile
traficului de ființe umane. Intervenția psihologică privind restabilirea relației mamă-victimă a traficului de
ființe umane și copilul ei. Psihoprofilaxia traficului de ființe umane.
Strategii didactice:
Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor.
Bibliografie:
1. Mitrofan, N., Zdrenghea, V., şi Butoi, T. (1992 / 1997). Psihologie judiciară. Bucureşti. Ed.
Şansa. Preda,Vasile. Profilaxia delincvenţei şi reintegrarea socială. - Bucureşti : Ed. Şt. şi encicl.,
1981. - 12
2. Butoi, T. (coord).(2009). Victimologie şi psihologie victimală. Compendiu universitar. Bucureşti.
Ed. Pinguin Book
3. Watts, Ch., Adams, B., &Nelson, E. The Health Risks and Consequences of Trafficking in
Women and Adolescents. Findings from a European Study, London School of Hygiene& Tropical
Medicine, 2003
Titular de curs

________________________ lect. univ., Lilia NACAI
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOLOGIA SĂNĂTĂȚII
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.06.A.146
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul II, semestrul III
Titular de curs: Silvia BRICEAG, conf. univ., dr.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Psihologia sănătății
întregeste pregătirea profesională a viitorilor psihologi. Cel mai important obiectiv al acestui curs
universitar este de a pregăti viitorii specialiști pentru a fi capabili sa-și ajute clienții să realizeze caracterul
de unicitate şi să identifice modurile prin care o persoană îşi poate susţine starea de sănătate(fizică și
psihică) bună, atît în prezent cît şi de-a lungul vieţii.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleaga mecanismele prin care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot
influenţa sănătatea şi boala;
- să recunoască factorii de risc pentru îmbolnăviri şi factorii de menţinere şi promovare a sănătăţii
şi stării de bine;
- să cunoască modalităţi de intervenţie pentru reducerea şi combaterea factorilor de risc pentru
sănătate;
- să aplice tehnicile de optimizare a sănătăţii şi stării de bine, de creştere a stimei de sine, de
dezvoltare a afectivităţii pozitive;
- să elaboreze mesaje de sanatate;
- să comunice suportiv şi eficient cu clienţii, manifestând toleranţă şi empatie faţă de diferite
categorii de clienti;
- să se angajeze în în analiza critică a politicilor publice de promovare a sănătăţii organizaționalei;
- să comunice suportiv şi eficient cu clienţii, manifestând toleranţă şi empatie faţă de diferite
categorii de clienti;
- să identifice și să aplice tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de individualizare a clientului, tinând
cont de vâ rsta lui, competenţe de diagnosticare a particularităților individual- tipologice a clientului,
competențe de consiliere psihologică, psihoprofilaxie.
Unități de învățare: Istoria apariției PS ; Probleme ale sănătății și modului sănătos de viață la etapa
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contemporană; Conceptul psihologiei sănătății, obiectivele; Relația cu alte ramuri ale științei; Factorii
psihologici ai sănătății; Importanța sănătății, intenții de conceptualizare; Sănătatea-abordare sistemică;
Criteriile sănătății psihce și sociale; Modele ale sănătăţii şi bolii; Sănătatea psihică și armonia
personalității(I,II) Rolul cogniţiilor în sănătate şi boală(I,II); Sănătate ocupașională. Comunicarea
mesajelor de sănătate. Etica cercetării, evaluării şi promovării sănătăţii.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, jocul de rol, investigații experimentale în teren
(SCM,CCSM, etc.); evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, PPT, portofoliu cu fișele
clienților.
Bibliografie:
1. ALEXANDER, F. Medicina psihosomatică: Principiile şi aplicabilitatea ei. Bucureşti: Ed. Trei, 2008.
349 p. ISBN 978-973-707-188-0
2. BRICEAG, S. (coord.) et al Sănătate psihică şi stil de viaţă / S. Briceag (coord.), N. Canţer, D.
Cazacu, V. Garbuz, …; Academia de Şt. a Rep. Moldova ; Univ.de Stat „A. Russo” din Bălţi, Laboratorul
Stres-control. – Bălţi, 2013. – 247 p.
Titular de curs

________________________ conf. univ., dr., Silvia BRICEAG
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Fișa unității de curs / modulului

SĂNĂTATE PSIHICĂ ȘI STIL DE VIAȚĂ
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.06.A.147
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra de
Psihologie.
Număr de credite ECTS: 4 credite (ECTS)
Anul şi semestrul în care se predă: anul III, semestrul VI
Titularul: Daniela CAZACU, lector universitar
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Se constituie ca un curs care
specializează şi intregeşte pregătirea profesională a viitorilor specialişti în psihologie. Actualitatea cursului
este motivată de cîţiva factori şi anume:accesul la un sistem competent de îngrijire medicală şi de educaţie
sanitară, factorii de mediu, factorii ereditari, stilul de viaţă. Stilul de viaţă se referă la modul de ansamblu în
care trăim - atitudini, obiceiuri şi comportamentele persoanei în viaţă cotidiană. Viitorii psihologi vor fi
antrenati în: înţelegerea rolului stilului de viaţă sănător în menţinerea stării de bine fizice şi psihice,
explicarea mecanismelor prin care sănătatea şi boala sunt codeterminate de factori biologici, psihici, sociali
şi comportamentali; proiectarea de strategii de promovare şi menţinere a sănătăţii; discutarea modalităţilor
de eliminare şi reducere a factorilor de risc pentru îmbolnăviri.
Competenţe dezvoltate:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în domeniul
psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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 de
învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă rolul stilului de viaţă în promovarea sănătăţii, stării de bine şi reducerea riscului de
îmbolnăviri.
- să înţeleagă mecanismele prin care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot
influenţa sănătatea şi boală
- să recunoască factorii de risc pentru îmbolnăviri şi factorii de menţinere şi promovare a sănătăţii şi
stării de bine.
- să interpreteze şi argumenteze modul în care stilul de viaţă, factorii cognitivi, emoţionali,
comportamentali şi sociali influenţează starea de sănătate.
- să argumenteze modalităţile de intersectare dintre tipul şi nivelul de program de prevenţie
- să explice şi ilustreaze diferenţele specifice dintre educaţia pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi
prevenţia îmbolnăvirilor.
- să aplice tehnicile de modificare a comportamentelor de risc (ex. renunţarea la fumat, adicţia de
alcool/droguri, asistarea psihologică a anorexiei şi bulimiei)
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-să analizeze critic politicile publice de promovare a stilului de viaţă sanatos şi a sănătății psihice.
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de
individualizare a clientului, competențe de diagnosticare a stării psihice a clientului cât și a particularităților
individual- tipologice a clientului.
Unități de învățare: Normă şi patologie; Dimensiunile sănătaţii; Componentele sănătăţii; Noţiunea de
sănătate psihică(mentală; Sănătate şi boală. Corelate ale sănătăţii psihice; Modele ale sănătăţii şi bolii;
Factorii sănătăţii psihice; Stil de viaţă: delimitări conceptuale; Varietatea stilului de viaţă; Calitatea stilului
de viaţă; Stilul de viaţă sanogen şi sănătatea psihica (I) ; Stilul de viaţă sanogen şi sănătatea psihica (II) ;
Stilul de viaţă patogen şi sănătatea psihica; Formarea stilului de viaţă sănătos.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup.
Bibliografie
BRICEAG, S. Calitatea vieţii şi nivelul optim de stress la serviciu. În:Pregătirea cadrelor
pentru educaţia preşcolară şi învăţămîntul primar: experienţă şi perspective. Bălţi, 2010.
2. BRICEAG, S. Sănătate psihică şi stil de viaţă / Acad. De Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. de Stat
“A. Russo” din Bălţi, Lab. Stres-Control; coord.: Silvia Briceag [et al.].- Bălţi : S. n., 2013
ISBN 978-9975-4252-5-4
3. OGDEN J.Health psychology a textbook
Disponibil:
http://vct.qums.ac.ir/portal/file/?180462/Health-Psychology-A-Textbook-4thedition.pdf
1.

4.

CAZACU, D. Sănătate psihică și

stil de viață: Note de curs/ Daniela Cazacu: Univ.de Stat
,,Alecu Russo|” din Bălți,.-S.n., 2018( Tipografia ,,Indigou Color”)-160 p. ISBN 9789975-3225-6-0. 613.8:159.92(075.8) C32

Titular de curs

________________________ lector universitar Daniela CAZACU
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Fișa unității de curs / modulului

ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ A PERSOANELOR DEPENDENTE
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.06.A.148
Domeniul ştiinţific la care se referă cursul: 32 Ştiinţe sociale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra
de Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul III, semestrul VI
Titular de curs: Vasile GARBUZ asist. univ.
Descrierea succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii
Cursul „Asistenţa psihologică a persoanelor dependente” este orientat spre dezvoltarea
competenţelor profesionale ale viitorilor psihologi în domeniul adictologiei. Disciplina universitară scoate
în evidenţă tipologia conduitelor adictive, etiologia şi consecinţele acestor comportamente de risc. La fel,
cursanții vor avea posibilitate să facă cunoștință cu modele, metode şi tehnici de lucru cu beneficiarii
adicitivi la nivel individual, de grup şi comunitar. Pentru fiecare din aspectele menţionate se vor prezenta
experienţe relevante pentru asistenţa psiho-socială din contextul societăţii moldoveneşti şi din spaţiul
internaţional (Federaţia Rusă, Olanda, Marea Britanie, România ș.a).
Pe parcursul cursului studenţii vor dobîndi cunoştinţe şi abilităţi speciale care le vor permite să
înţeleagă fundamentarea asistenţei psihologice a persoanelor depentente; aspecte specifice beneficiarilor
dependenţi, scopul, obiectivele, etapele şi principiile asistenţei psihologice a acestor categorii. Un rol
important este destinat psihodiagnosticului şi consilierii psihologice a persoanelor dependente şi
modalităţile de referire a acestora către servicii specializate.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecialzată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficentă în cadrul echipei.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabili:
- să explice şi să opereze în manieră operaţională conceptele de bază ce ţin de asistența psihologică a
persoanelor dependente şi să utilizeze acestea în comunicarea profesională
- să evalueze critic diverse tipuri de comportament adictiv din perspectiva: cauzele apariției, dinamica
și modalitate de manifestare a dependenței, mecanisme de prevenire a comportamentelor adictive și
asistență psihologică a persoanelor dependente;
- să evalueze individul/grupuri cu comportament adictiv din perspectiva psihologică;
- să proiecteze şi să argumenteze alegerea strategiilor de intervenție psihologică în rîndul persoanelor
cu comportament adictiv;
- să elaboreze şi să prezinte portofoliul care va include materiale de asistenă psihologică a persoanelor
dependente.
- Să aplice principii, norme și valori etice și deontologice profesionale în lucrul cu persoanele
dependente.
- Să dezvolte atitudine empatică, necondiționată față de client, fundamentată pe noile achiziții ale
științei psihologice
Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede concepte generale în
domeniul psihologiei, să cunoască particularitățile (procese, însușiri și stări) psihice, competențe de
individualizare a clientului în dependență de particularitățile sale de vârstă, competenţe de diagnosticare a
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particularităților individual- tipologice a clientului, competențe în elaborarea și implimentarea strategiilor,
tehnicilor de corecție și profilaxie a comportamentelor nedorite.
Unități de învățare:
Geneza comportamentelor adictive, Specificul adicțiilor cu suport substanțial, Particularitățile adicțiilor
habituale, Însușirele dependenţelelor interpersonale, Psihodiagnosticul persoanelor cu comportament
adictiv, Modele de intervenюie єi programe de suport psihosocial acordat persoanelor dependente,
Profilaxia comportamentelor dependente, Consilierea psihologică a persoanelor cu comortament adictiv,
Servicii de asistenţă psihosocială a persoanelor dependente.
Strategii didactice:
Curs: expunere, descoperire dirijată, conversație euristică, problematizare, studiul de caz, demonstrație
(IT,material video), simulări.
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor,
simulări, teste de evaluare a cunoștințelor, demonstrație (IT, video-materiale), prezentarea tematică
individuală sau de grup.
Bibliografie:

1.
2.

3.

Solter, Aletha J. O viață fără droguri 100 de recomandări pentru părinți. București. Ed: Herald,
2015. – 236 p. ISBN 978-973-111-537-5;
Аддиктивное поведение и его профилактика. — 2-е изд., стер. — М.: Московский
психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. — 240 с.
(Серия «Библиотека психолога».) ISBN 5-89502-443-2 (МПСИ) ; ISBN 5-89395-497-1 (НПО
«МОДЭК»)
Palgrave Macmillan. Psychology of Addictive Behaviour, 2010 -200p. ISBN 978-0230272224

Titular de curs

________________________ asist. univ. Vasile GARBUZ
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Fișa unității de curs / modulului

ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ A PERSOANELOR CU HIV/SIDA
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.06.A.149
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/Catedra de
psihologie
Număr de credite ECTS: 4credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul III, semestrul VI.
Titularul: Natalia GUŢU asist.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Asistența psihologică
apersoanelor cu HIV/SIDA, ca disciplină de studii, are ca scop cunoașterea profilului psihologic al
persoanelor cu HIV/SIDA și a specificului de intervenție psihologică.
Disciplina scoate in evidență problemele psihologice, psihosociale, sociomedicale cu care se
confruntă persoanele infectate și afectate de infecția HIV și impactul acestora asupra evoluției maladiei,
personalității bolnavului.
Cunoașterea condițiilor, factorilor, cauzelor discriminării și stigmatizării persoanelor cu HIV pozitiv
va permite studenților să înțeleagă mecanismul manifestărilor psihocomportamentale, specificul crizelor
afective în diferite etape de evoluție și adaptare la diagnostic, importanța asistenții psihologice a
persoanelor infectate și afectate in toate etapele evoluției bolii.
In cadrul cursului studenții urmează să însușească în sistem de cunoștințe, abilități speciale care le vor
permite să înțeleagă problemele psihologice a persoanelor cu HIV/SIDA; conținutul și specificul
asistenței psihologice a persoanelor cu HIV/SIDA; rolul psihologului in prestarea serviciilor psihosociale
persoanelor date.

Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea profesional
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proectare și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților intr-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă in cadrul echipei.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
-

să cunoască și să înțeleagă dinamica apariției și răspândirii epidemiei HIV/SIDA;
să recunoască manifestările psihologice a persoanele cu HIV/SIDA;
să explice și să interpreteze specificului psihocomportamental al persoanelor cu HIV;
să elaboreze profilului psihocomortamental a persoanelor cu HIV ;
să poiecteze strategii de intervenţie psihologică în corespundere cu funcţiile şi rolul psihologului,
bazate pe pe respectarea Codului deontologic al psihologului;
să dezvolte atitudine responsabilă faţă de propriul comportament în mediul profesional, comunitate;
să respecte diferenţele de cultură, religie, vîrstă, etnie, statut, orientare sexuală etc.;.
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Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de identificare
a particularităților de personalitate, a situațiilor de problemă/conflict cît și a strategiilor psihologice
posibile de atenuare a acestora. In proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice să se respecte
principiile, normelor și valorilor eticii și deontologiei profesionale

Unități de învățare: : Introducere în problematica HIV/SIDA; Vulnerabilitatea și riscul sporit de infectare cu HIV
Diagnosticul infecției HIV; Problemele psihologice a personalor cu
HIV/SIDA; Serviciile de asistență psihosocială destinate persoanelor cu HIV/SIDA;
Consilierea psihologică a persoanelor cu HIV/SIDA;. Psihoprofilaxia trasmiterii virusului HIV.
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, conversaţie euristică, studiu de caz, problematizarea, referate ştiinţifice,
evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic.

Bibliografie:
1. Consiliere pre- și post testare la HIV / Hepatitele virale B și C: Ghid metodic pentru consilieri [online].
– Chișinău, 2007. – 141 p. – http://www.ctv.aids.md/public/images/image/ghid_final.pdf
2. Vameşu, C. Ghid de Asistenţă Psihologică a Persoanelor Infectate şi Afectate de HIV/SIDA / C.
Vameşu, S. Butu, Ş. Rădulescu. – Iaşi : Golia, 2004. – 104 p. – ISBN 973-86955-7-0
3. Prițcan, V. Asistența socială a persoanelor cu HIV/SIDA și a comunităților afectate de HUV/SIDA:
suport de curs la disciplina universitară / Valentina Prițcan, Anastasia Oceretnîi, Ala Iațco. – Chişinău,
2012. – 72 p. – ISBN:978-9975-66-309-0.

Titular de curs

_______________ asist.univ, Natalia GUŢU
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Fișa unității de curs / modulului

ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ A DELINCVENTULUI MINOR
________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul unității de curs / modulului în programul de studii: S.06.A. 150
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea și catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte/ Catedra de
psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul III, semestrul VI
Titularul: Lilia NACAI, lect.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Curriculum-ul disciplinei Asistența
psihologică a delincventului minor este predestinat studenţilor de la specialitatea Psihologie. Disciplina
universitară Asistența psihologică a delincventului minor contribuie la pregatirea profesională a viitorilor
psihologi prin antrenarea lor studiul mai aprofundat al conceptului și fenomenului de devianță, delincvență,
delincvență juvenilă, a opticii teoriilor de diversă orientare privind etiologia, cauzele și factorii implicați în
determinarea delincvenței juvenile, a proiectarii modalităţilor de cercetare a personalității delincventului
minor şi de intervenţie a psihologului..
Competenţe dezvoltate
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
-să înţeleagă caracteristicile esenţiale ale devianței, delincvenței, delincvenței juvenile;
-să evalueze personalitate delincventului minor;
-să proiecteze modalităţi de intervenţie privind corijarea comportamentului delincvent prin prisma
diferitor abordări;
-să dezvolte atitudini responsabile faţă de domeniul științific;
-să respecte diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în activitatea profesională;
-să respecte strict normele etice în activitatea profesională şi se angajează continuu în dezvoltarea
personală şi profesională
-să colaborareze cu asistentul social, cadrele didactice, consilierul de probațiune în lucrul cu
delincventul minor;
Competențe prealabile: de proiectare și aplicare a instrumentelor psihologice, a modalităţilor de cercetarea
a fenomenelor psihice; de proiectare a programelor de intervenţie a psihologului în vederea dezvoltării
fenomenelor psihice; de abordarea a clientului prin prisma paricularităților de vîrsta și particularităților
individual tipologice .
Unități de învățare:
Dimensiuni psihosociale ale devianței. Devianța și delincvența, delincvența juvenilă, precizări conceptuale.
Etiologia delincvenței juvenile prin prisma teoriilor de diversă orientare. Aspecte generale privind cauzele
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și factorii implicați în determinarea delincvenței juvenile. Profilul psihologic al delincventului minor.
Asistența psihologică a delincventului minor. Interviul motivațional – stil de consiliere directiv aplicat în
abordarea delincventului minor. Psihocrijarea comporatemtului delincvent la minori. Modelul cognitivcomportamental de intervenție în lucrul cu minorii cu comportamente delincvente. Asistența psihologică a
delincvenților minori condamnați la pedepse nonprivative de libertate. Asistența psihologică a
delincvenților minori condamnați la pedepse privative de libertate. Asistența psihologică a delincvenților
minor în faza postpenală. Psihoprofilaxia delinvenței juvenile.
Strategii didactice:
Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor.
Bibliografie:
4. Rădulescu, Sorin M. Introducere în sociologia delincvenţei juvenile : (Adolescenţa-între
normalitate şi devianţă) / S. M. Rădulescu, D. Banciu. - Bucureşti : Ed. Medicală, 1990. - 163 p. ISBN 973-39-0112-1
5. Preda,Vasile. Profilaxia delincvenţei şi reintegrarea socială. - Bucureşti : Ed. Şt. şi encicl., 1981. 124 p.
6. Ekblom, Paul. Le partenariat dans la prevention de la delinquance / Paul Ekblom, Anne Wyvekens
; Projet integre "Reponses a la violence quotidienne dans une societe democratique". - Strasbourg :
Conseil de L'Europe , 2004. - 99 p .- ISBN 92-871-5477-5
Titular de curs

________________________ lect. univ., Lilia NACAI
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Fișa unității de curs / modulului

PSIHOCORIJAREA COMPORTAMENTULUI DEVIANT
_____________________________________
(denumirea unității de curs / modulului)

Codul cursului în programul de studii: S.06.A.151
Codul și denumirea domeniului general de formare profesională: 031 Ştiinţe sociale și
comportamentale
Facultatea/Catedra responsabilă de curs: Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psiholgie şi Arte/ Catedra de
Psihologie
Număr de credite ECTS: 4 credite ECTS
Anul şi semestrul în care se predă: Anul III, semestrul VI
Titular de curs: Maria CORCEVOI, asist.univ.
Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Cursul Psihocorijarea
comportamentului deviant se referă la blocul de disciplini de specialitate pentru studenţii cu calificativul
“Licenţiat în psihologie”, studii cu frecvenţă la zi. Rolul disciplinei este determinat de necesitatea pregătirii
specialiştilor-psihologi, care în condiţiile actuale ale societăţii în criză, marcată de sporirea numărului de
manifestări deviante, cu deosebire în conduitele adolescenţilor şi tinerilor, au nevoie de cunoştinţe şi
abilităţi pentru a se implica în activitatea de psihocorijare comportamentală. Este un curs care se află în
strânsă legătură cu aşa discipline ca psihologia vârstelor, consiliere psihologică, psihocorecţie şi
psihodiagnostic dar, care fundamentează la nivel metodic aplicarea tehicilor şi metodelor de lucru generale
la categorii speciale cum ar fi cele cu comportament deviante.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
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.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
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.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- să înţeleagă rolul disciplinei ,,Psihocorijarea comportamentului deviant” în realizarea activității
profesionale de psiholog.
- să evalueze critic situațiile care conduc la apariția și menținerea comportamentului deviant
- să evalueze formele de devianţă la copii şi adolescenţi
- să proiecteze și să realizeze intervenții psihologice în diminuarea/stingerea comportamentelor deviante
- să aplice principii, norme şi valorilor etice și deontologiei profesionale în cadrul psihocorijării
comportamentului deviant
- să dezvolte o atitudine empatică, necondiționată faţă de client, fundamentată pe noile achiziţii ale
ştiinţei psihologice.
Competențe prealabile:
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de evaluarea psihologică, de consiliere
psihologică, de cunoașterea particularităților individuale tipologice, abordarea individuală și diferențiată a
particularităților de vârstă.
Unități de învățare: Devianţa: concept şi fenomen, Caracteristicile psiho-sociologice ale deviantului,
Factori de risc în apariţia şi în structurarea devierilor de comportament, Forme de devianţă la copii şi
adolescenţi, Psihocorijarea comportamentului deviant al copilului și adolescentului, Aplicarea tehnicilor
experienţiale şi analitice (expresiv-creative, unificatoare şi gestalt-creative), Aplicarea tehnicilor cognitiv-
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comportamentale la copii şi adolescenţi, Modele de creştere a comportamentului, Metode de reducere,
stingere a comportamentului, Învăţare cognitivă şi control, Psihocorijarea conduitei suicidare la copii și
adulți
Strategii didactice: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată, clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, jocul de rol, investigatii
experimentale in teren, evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, portofoliu cu fișele
pacienților.
Bibliografie obligatorie:
10. Turliuc Maria, N., (2007), Psihosociologia comportamentului deviant, Institutul European, Iaşi.
11. Perciun, Natalia. Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi : Ghid pentru psihologi, cadre
didactice, părinţi. Ch. : [S.n.], 2013. 144 p
12. Профилактика детской агрессивности : теорет. основы, диагност. методы, коррекционная
работа / авт.-сост.: М. Ю. Михайлина. 117 p.
Titular de curs

________________________ asist. univ., Maria CORCEVOI
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INDICAŢII METODICE PENTRU PRACTICA DE LICENŢĂ
Practica de licenţă reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii studentului. Se
realizează în semestru VI, cu durata de 6 săptămîni, 6 Credite ECTS.
Practica de licență urmărește formarea, antrenarea și testarea competențelor de
documentare, investigare, cercetare, redactare independentă conform regulilor comunităţii
ştiinţifice și susținere publică a rezultelor cercetării în domeniul psihologiei, realizate în cadrul
tezei de licență.
Competenţe dezvoltate în cadrul practicii de licență: operarea cu concepte fundamentale în
domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea profesională; proiectarea şi realizarea
unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în domeniul psihologiei; evaluarea
critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie; evaluarea psihologică a
individului, grupului şi organizaţiei; proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice;
relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin valorificarea
informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională; aplicarea principiilor,
normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul propriei strategii de muncă;
identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; identificarea oportunităţilor de formare
continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
În ultimul semestru al programului de studiu, în cadrul practicii de licenţă, studenţii
colectează, prelucrează datele experimentale şi redactează teza de licenţă. O teză care are un
nivel satisfăcător, trebuie să demonstreze familiaritatea studentului cu literatura psihologica
relevantă pentru tema abordată, să fie corectă din punct de vedere metodologic, al analizei
datelor şi al argumentării, să aibă o structură logică, să fie redactată coerent, în stilul limbajului
ştiinţific. Aspectul de formă trebuie să fie, de asemenea, în concordanţă cu standardele
academice.
Teza este o lucrare personală a cărei responsabilitate revine studentului. Profesorul
coordonator asistă şi susţine studentul, fără a aduce atingere principiului lucrului individual.
Tematica tezelor de licenţă la specialitatea Psihologie este elaborată cu participarea
conducătorului de teză şi studenţi şi se aprobă de către catedra de profil în luna mai, semestrul 4.
Conducătorul tezei stabileşte de comun acord cu studentul programul de consultanţă, modul şi
ariile de colectare a informaţiilor şi a datelor experimentale (în conformitate cu Ghidul pentru
elaborarea tezei de licenţă și master la psihologie). Tematica tezelor de licenţă şi conducătorii
ştiinţifici sunt aprobaţi la şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe ale Educatiei, Psihologie și
Arte.
La finele practicii de licenţă se organizează susţinerea preventivă a tezei de licenţă (cel
puţin cu o lună înainte de Examenul de licenţă), în prezenţa unei comisii create de catedra de
profil. Studenţii care au susţinut cu succes această probă sunt admişi la examenul de licenţă.
Ghidul pentru realizarea practicii de licenţă este plasat pe pagina web a Bibliotecii
USARB: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/briceag/ghid.pdf
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