
 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘE DISCIPLINARE 

Ciclul I, Licență 

Program de studii : 0313.1 Psihologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău, 2018 

 



1 

 

Recomandat pentru editare la ședința Consiliului Facultatii Psihologie si Asistenta Sociala, din  

24 septembrie, 2018, proces verbal nr. 1 

 

Autori: Membrii catedrei Psihologie si Asistenta Sociala 

 

Recenzenți: Bogdan Cojoleancă, dr., prof., Universitatea din Suceava 

                    Tatiana Tintiuc, dr. conf. univ., Institutul de formare continuă   

 

 

Descrierea CIP a Camerei naționale a Cărții  

Fișe disciplinare la programul Psihologie, Universitatea de Studii Europene din Moldova  

Autori: membrii catedrei, Chișinău 2018, 151 pagini .  

Complexul Editorial USEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

CUPRINS: 

INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE ............................................................................................................. 3 

ISTORIA PSIHOLOGIEI .............................................................................................................................. 6 

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII .................................................................................................................... 8 

ANATOMIA, FIZIOLOGIA ŞI PATOLOGIA SISTEMULUI NERVOS .............................................. 11 

PSIHOLOGIA PROCESELOR COGNITIVE ........................................................................................... 13 

LIMBA ENGLEZĂ ....................................................................................................................................... 15 

EDUCAȚIE FIZICĂ ..................................................................................................................................... 16 

CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ................................................................................................................ 19 

PSIHODIAGNOZA ....................................................................................................................................... 22 

PSIHOLOGIE SOCIALĂ ............................................................................................................................ 25 

PSIHOLOGIA COPILULUI CU CES ........................................................................................................ 27 

COMUNICARE  ȘI  COMPORTAMENT ................................................................................................. 29 

POLITICI EDUCAȚIONALE ÎN CONTEXT EUROPEAN .................................................................... 31 

POLITOLOGIE ............................................................................................................................................ 34 

DIDACTICA  PSIHOLOGIEI ..................................................................................................................... 37 

PSIHOLOGIA  SĂNĂTĂŢII ....................................................................................................................... 39 

EDUCAŢIA  PENTRU  SĂNĂTATE .......................................................................................................... 41 

PSIHOLOGIA MUNCII ............................................................................................................................... 43 

TERAPII INTEGRATE ............................................................................................................................... 46 

TERAPII SOCIALE ..................................................................................................................................... 48 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR  LUDICE .................................................................................. 50 

MANAGEMENTUL JOCULUI .................................................................................................................. 52 

PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII ............................................................................................................ 54 

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII .................................................................................................................. 57 

PSIHOLOGIA  PROCESELOR  REGLATORII ...................................................................................... 60 

PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI ........................................................................................................................ 62 

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE DE COMUNICARE .................................................................... 64 

LIMBA ENGLEZĂ ....................................................................................................................................... 66 

EDUCAȚIE FIZICĂ ..................................................................................................................................... 68 

PSIHOLOGIA FAMILIEI ........................................................................................................................... 70 

CONSILIEREA DEPENDENȚILOR ......................................................................................................... 72 

MANAGEMENTUL  CONFLICTULUI .................................................................................................... 74 

MANAGEMENTUL  EDUCAŢIONAL ..................................................................................................... 76 

PSIHOPROFILAXIA ................................................................................................................................... 78 

FUNDAMENTELE SOCIOLOGIEI ........................................................................................................... 80 

ETICA PROFESIONALĂ ............................................................................................................................ 83 

BAZELE PSIHOTERAPIEI ........................................................................................................................ 85 

DEVIANȚA COMPORTAMENTALĂ ....................................................................................................... 88 

TRAINING PENTRU DEZVOLTAREA ÎNCREDERII ÎN SINE .......................................................... 90 

TRAINING PENTRU DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI PROSOCIAL ÎN ȘCOALĂ ..... 92 

 

 

  



3 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE  

Codul cursului F.01.O.01 

Număr de credite ECTS 5 

Anul I 

Semestrul I 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Aurelia Cojocaru dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail psiholog.abc@gmail.com 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

 

In contextul realizarii reformelor învățământului din Republica Moldova, curriculumul la disciplina 

„Introducere în psihologie” constituie o parte componentă a planului de învățământ universitar, la ciclul 

I. Disciplina respectivă urmărește scopul familiarizării studentilor cu principiile și izvoarele psihologiei, 

reprezentând o sursă de inițiere în domeniul  fenomenelor sufletești și oferind pentru cei care vor să 

studieze temeinic psihologia, primele informații și date fundamentale ale acestei științe. În același timp, 

se urmărește scopul de a forma studenților deprinderi: la nivel de cunoaștere si înțelegere, la nivel de 

aplicare, la nivel de integrare. Nivelul cunoașterii presupune acumularea cunoștințelor teoretice, 

formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune dezvoltarea  abilităților tipice 

disciplinei vizate. Integrarea presupune formarea capacitatilor de transfer al cunoștințelor teoretice și al 

abilităților practice în situatii atipice, soluționarea situațiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un 

grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale față de diverse activități. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoaşterea conceptelor de bază în domeniul terapiei și înțelegerea teoretică; 

 favorizarea soluționării prin colaborare;  

 dezvoltarea abilităților decizionale; 

 diferențierea  între psihologia ca știință și psihologia simțului comun;  

 cunoașterea principalelor repere în dezvoltarea psihologiei ca știință; 

 evaluarea  principalelor modificări aduse de neobehavioriști în cadrul psihologiei științifice; 

 enumerarea legităților cărora li se supune cercetarea psihologică; 

 cunoașterea abilităților de instruire; 

 cunoasterea abordării teoretice în practică; 

 cunoasterea unor noi abordări ale cercetării în domeniul terapiei; 

  analiza procedurilor de evaluare în terapie; 

cunoasterea și delimitarea modelelor de terapie; 
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Finalităţi de studii 

 să definească conceptele cu care operează psihologia; 

 să aprecieze corect diverse situatții în baza cunoștințelor obținute; 

 să explice esența si structura psihicului uman; 

 să cunoască ramuri aplicative și metode de cercetare in psihologie; 

 să demonstreze capacitatea de a lua decizii la nivele operationale si tactice; 

 să argumenteze relația psihologiei cu alte științe; 

 să cunoască diferența dintre cunoașterea empirică și cunoașterea sistematică; 

 să distingă periodizarea evoluției istorice a cunoasterii psihologice; 

 să estimeze importanta cunoștințelor din psihologie; 

 să-și formeze unele reprezentări sociale privind psihologia umană și locul acesteia în domeniul 

științific; 

 să analizeze esența metodelor de cercetare aplicate în știința psihologică; 

 să aplice unele tehnici pentru autocunoaștere; 

 să identifice evoluția psihicului în ontogeneză și filogeneză; 

 să aplice conceptele însușite în scopul elaborării cercetărilor științifice; 

 să aprecieze importanta cunostintelor psihologice în contextul viitoarei profesiuni; 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

 

Două evaluări curente, evaluarea sumativă finala, analiza studiilor de caz, întrebări și exercitii de 

verificare etc. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Agras, S., Panic. Facing Fears, Phobias and Anxiety, California, Stanford Alumni Association, 

1985 

2. Aiken, L.R., Assessment of intellectual functioning. Boston, Aliyn&Bacon, 1987  

3. Alain, E.Ch., Etements de philosophie. Paris, Gallimard, 1966  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Psihologia ca știință. 2 2 

2.Obiectul psihologiei 2 2 

3.Lege şi explicaţie în psihologie 2 2 

4.Metodele psihologiei 2 2 

5.Natura Psihicul uman: definire si caracteristici 2 2 

6.Organizarea structural-dinamică a psihicului 2 2 

7.Sistemul psihic uman 2 2 

8.Captarea şi prelucrarea informaţiilor 2 2 

9.Stimularea şl energizarea comportamentului 1 1 

10.Personalitatea -  structură integratoare a mecanismelor psihice . 

Conceptul de personalitate 
2 2 

11.Temperamentul - latură dinamico-energetică a personalităţii   2 2 

12.Aptitudinea - latură instrumentală a personalităţii 1 2 

13.Inteligenţa -  latură rezolutiv- productivă a personalităţii 2 2 

14.Creativitatea - latură transformativ - constructivă a personalităţii 2 2 

15.Caracterul - latură relaţional-valorică şi de autoreglare a 

personalităţii 
2 2 

16.Structura şi devenirea personalităţii 2 2 

Total 30 30 
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4. Alexandrescu, L., Persoană, personalitate, personaj., Junimea, 1988  

5. Allport, G.W., Odobert, H.S., Trait-Names: a psychotexical study, Psychol. MOnogr, 1936 

6. Allport, G.W., Structura şi dezvoltarea personalităţii. Bucureşti, E.D.P., 1981  

7. Andrews, T.G., Methodes de fa psychologie, Paris, P.U F,1952  

8. Anohin, P.K., Fiziologia şi cibernetica, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963 

9. Anzieu, D., Leş methods projectives, Paris, P.U.F., 1970  

10. Atkinson, R.C., Shiffrin, R.M., Human memory: a proposed system and its control processes, în 

Spence, K.W., Spence, J.T. (Eds) "777e psychotogy of leaming and motivation", New York, Academic 

Press, voi. 2, 1968.  

11. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Introduction to Psychology, New York, 

Harcourt Brace lovanovich, Publishers, 1990.  

12. Ausubel, D.P., Robinson, F.G., învăţarea în şcoală, Bucureşti, E.D.P., 1981. 

13. Bachelard, G., L'air et Ies songes. Essai pour l'imagination dumouvâment. Paris, Libraire Jose 

Cont, 1974.  

14. Bacher, F., Leş enquStes en psychologie, Lille, Presses Universitaires de Lille, 2 voi., 1982.  

15. Baddeley, A.D. Wilkins, A., Taking memory out of thg laboratory, în HARRIS, J.E., MORRIS, 

P.E. (EDS), "Everyday memory actions and absent mindedness, London, Academic Press, 1984  

16. Baddley, A.D., Working memory, Oxford, Oxford University Press, 1986 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

ISTORIA PSIHOLOGIEI 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei ISTORIA PSIHOLOGIEI 

Codul cursului F.01.O.02 

Număr de credite ECTS 5 

Anul I 

Semestrul I 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Saracuța Victoria, dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar Roșca Tatiana, lector universitar 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Istoria psihologiei este destinat studenților anului I, profilul de studii Psihologie. 

Acest curs urmărește scopul  de a familiariza studenții  cu istoria psihologiei, care este  menită să 

ilustreze atât evoluția cronologică a dezvoltării gândirii umane pornind de la filosofie până la ultimele 

descoperiri științifice cât și modul în care psihologia a evoluat odată cu trecerea timpului de la  gândirea 

și simțirea filosofică la ceea ce azi este știință de sine stătătoare. Studenții vor cunoaște detaliat istoria 

psihologiei care ne duce cu gândul la teologii sau oameni de știință a unor perioade premergătoare. La ei 

întâlnim unele din cele mai interesante speculații privind dereglările mintale, sentimentale, motivația,  

senzația,  percepția,  învățarea,  precum și alte domenii care vor fi mai apoi incluse în disciplina 

psihologie. Examinarea începuturilor gândirii psihologice în scrierile gânditorilor antici creează o 

premisă importantă care a îmbogățit semnificativ psihologia modernă. Prin intermediul acestei discipline 

vom examina probleme asociate cu studiul istoriei. Vom răspunde practic la întrebările: La ce folosește 

studiul istoriei psihologiei?  Poate un istoric să ofere mai mult decât o părere personală?  Există vreun 

model pre-definit sau vreo  direcție anume pe care trebuie s-o urmeze istoria? Elaborarea unor întrebări 

de o asemenea profunzime despre istorie va face studiul ei mai interesant,  deoarece istoria reprezintă o 

cheie pentru a înțelege și descifra viitorul. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Identificarea rolului disciplinei în propria formare profesională;  

 Cunoașterea și  delimitarea psihologiei de alte științe: istorie, filozofie, etc.; 

 Descrierea celor mai importante evenimente istorice care au marcat devenirea psihologiei ca   

știință autonomă;                    

 Evidențierea contribuției empirismului și asociaționismului în dezvoltarea psihologiei;   

Înțelegerea momentului  crucial al apariției psihofizicii; 

 Cunoașterea rădăcinilor psihologiei în cultura și evoluția altor popoare;  

 Argumentarea contribuției paradigmei raționalismului în dezvoltarea psihologiei;   

 Descrierea contribuției școlii ruse în reflexologie; 

 Relatarea principalelor contribuții a gestaltismului la dezvoltarea psihologiei percepției, gândirii, 
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rezolvării de probleme; 

Finalităţi de studii 

 Să înțeleagă  impactul disciplinei în propria formare profesională;  

 Să cunoască evenimentele  istorice care au marcat psihologia ca știință;  

 Să explice contribuțiile școlii ruse,  psihanalizei,  psihologiei umaniste, gestaltismului în 

dezvoltarea psihologiei ca știință;  

 Să evalueze contribuția întemeietorilor psihofizicii la apariția noii psihologii experimentale;  

 Să precizeze contribuția  structuralismului în psihologie;  

 Să argumenteze contribuția funcționalismului în psihologie;  

 Să exemplifice contribuțiile aduse de G.F.Fechner,  E.H.Weber,  H.Helmholtz si W. Wundt; 

 Să manifeste spiritul independenței si criticismului gândirii în analiza curentelor psihologice; 

 Să evidențieze interesul față de problemele abordate la timpul lor, de reprezentanții diferitor 

curente psihologice, față de metodologia de cercetare originală elaborată în cadrul unor sau altor școli 

psihologice; 

 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Obiectul de studiu al istoriei psihologiei; 3 3 

2.Paradigmele gândirii psihologice moderne; 3 3 

3.Nașterea psihologiei științifice: psihofizica; 4 4 

4.Primele școli psihologice.  Structuralismul și functionalismul. 4 4 

5.Psihanaliza. 2 2 

6.Școala gestaltică. 4 4 

7.Behaviorism si neobehaviorism.  3 3 

8.Psihologia cognitivă             3 3 

9.Psihologia umanistă și psihologia transpersonală. 4 4 

Total 30 30 

 

6. Strategii de evaluare 

 Conversaţia individuală; 

 Exercițiul; 

 Studiul de caz; 

 Evaluarea curentă și finală;  

 evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

 evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Braunstein, J.F., Pewzner, E. Histoire de la psychologie. Paris: Armand Colin, 2005; 

2. Lecadet, C., Mehanna, M. Histoire de la psychologie. Paris: Belin, 2006; 

3. Luca, M.R. Istoria psihologiei. Note de curs, 2003; 

4. Mariné, C., Escribe, C.Histoire de la psychologie générale. Paris: In Press Editions, 1998; 

Opţională: 

1. Schultz, D.P., Schultz, S.E. A history of modern psychology. San Diego: Harcourt Brace & 

Company, 1987; 

2. Vauclair, J. Le rôle de la propriomotricité dans l’apprentissage d’un labyrinthe chez le hamster 

doré. L’année psychologique, 1980 (p. 331-351); 

3. Viney, W.  A history of psychology. Boston: Allyn and Bacon, 1993; 

 

  



8 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii 0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII 

Codul cursului S.01.O.03 

Număr de credite ECTS 5 

Anul I 

Semestrul I 

Total ore din planul de învăţământ 120 
contact direct 60 

studiu individual 60 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs 
Micleuşanu Zinaida, doctor în Ştiinţe Pedagogice, 

lector 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail zmicleusanu@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

- Cursul universitarPsihologia dezvoltării este destinat studenţilor an. I, profilul de studii  

Psihologie. Ca parte a planului integru de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza 

studenții cu: obiectul, importanța teoretică și practică, retrospectiva, strategiile și metodele psihologiei 

dezvoltării; studiul izvoarelor, premiselor, condițiilor, forțelor motrice ale dezvoltării psihice în cadrul 

diferitelor concepții şi de a orienta studenţii în delimitarea și cercetarea școlilor psihologice și  a teoriilor 

care au pus bazele psihologiei dezvoltării. 

 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 să cunoască conceptele de operare în cadrul cursului Psihologia dezvoltării;  

 să conștientizeze necesitatea studierii și esența disciplinei Psihologia dezvoltării; 

 să cunoască evoluția istorică a studiilor despre copil; 

 să delimiteze noțiunile generale, indicii principali, premisele biologice și condițiile sociale ale   

dezvoltării psihice a ființei umane; 

 să descrie particularitățile dezvoltării psihice și formării personalității în ontogeneză; 

 să estimeze teoriile psihologiei dezvoltării și Școlile psihologiei dezvoltării. 

Finalităţi de studii 

 să cunoască obiectul de studiu al cursului Psihologia proceselor cognitive;  

 să evidenţieze relevanţacursuluipentru viaţa cotidiană şi activitatea profesională;  

 să definească conceptele conexe ale domeniului de Psihologia dezvoltării;  

 să analizeze noţiunile de bază ale psihologiei dezvoltării; 

 să estimeze particularitățile dezvoltării psihice și formării personalității în ontogeneză; 

 să demonstreze cunoașterea strategiilor și metodelor psihologiei dezvoltării; 

 să deducă şi să stabilească necesitatea studierii particularităților specifice dezvoltării psihice; 

 să deducă teoriile psihologiei dezvoltării și Școlile psihologiei dezvoltării. 

mailto:zmicleusanu@mail.ru


9 

 

 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

Curs seminarii 

1. Psihologia dezvoltării – repere conceptuale 2 4 

2. Excurs istoric în evoluţia psihologiei dezvoltării 4 2 

3. Strategiile şi metodele psihologiie dezvoltării 4 4 

4. Izvoarle, premisele naturale şi forţele motrice ale dezvoltării 

psihice şi formării personalităţii 
4 4 

5. Condiţiile dezvoltării psihice şi formării personalităţii 2 2 

6. Educaţia şi rolul ei în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii 2 2 

7. Şcoala psihologică din Rusia. Teoriile psihologice şi aportul 

psihologului Lev Vîgotski la dezvolttarea psihologiei dezvoltării 
4 4 

8.  Şcoala psihologică din Viena. Teoriile şi concepţiile Charlottei 

Buhler privind dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii 
2 2 

9. Şcoala psihologică din Geneva. Teoriile şi concepţiile psihologului 

Jean Piaget privind dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii 
2 2 

10.  Şcoala psihologică din SUA. Teoriile şi concepţiile psihologului 

Erik Homburher Erkson privind dezvoltarea psihică şi formarea 

personalităţii 

4 4 

Total 30 30 

 
6. Strategii de evaluare 

Curs-prelegere, Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, 

Exerciţiul, Masa rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

-evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Adams Gerald R., Berzonsky Michael D. Psihologia adolescenței. Iaşi: Polirom, 2009. 704 p. 

2. Birch A. Psihologia dezvoltării. București: Tehnică, 2000. 311 p. 

3. Cuzneţov Larisa Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Chişinău: Centrul 

Editorial-poligrafic al USM, 2008. 624 p. 

4. Cuzneţov Larisa,Callo Tatiana, Cebanu Lilia, Hadîrcă Maria. Formarea personalităţii elevului în 

perspectiva educaţiei integrale. Chișinău:Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2013. 140 p. 

5. Golu M. Dinamica personalității. București: Paidea, 2005. 256 p. 

6. Golu P., Zlate M., Verza E. Psihologia copilului. București: E. D. P., 1995. 214 p. 

7. Harwood Robin, Scott A. Miller Psihologia copilului. Iaşi: Polirom, 2010. 944 p. 

8. Muntean Ana Psihologia dezvoltării umane. Iaşi: Polirom, 2006. 458 p. 

9. Piaget Jean Psihologia copilului, trad. de Liviu Papuc. Chișinău: Cartier, 2011. 160 p. 

10. Racu I., Racu I. Psihologia dezvoltării. Chișinău: U.P.S. ,,Ion Creangă”, 2007. 257 p. 

11. Șchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții. București: E.D.P. R.A., 1997. 509 p. 

12. Voinea Maria Familia şi evoluţia sa istorică. București: Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988. 89 p. 

13. Блонский Павел Петрович. Психология младшего школьника/ Павел Петрович Блонский. – 

Воронеж: НПО 'МОДЭК'; Москва: Институт практической психологии, 1997. 574 с. 

Opţională: 

1. Antrobus Lavrene Nu mă port urât: Să înţelegem comportamentul copiilor noştri. Bucureşti: Curtea 

veche, 2009. 176 p. 

2. Bonchiș Elena Familia și rolul ei în educarea copilului. Iași: Polirom, 2011. 424 p. 

3. Calaraș Carolina Cultura educației elevului. Chișinău: CEP USM, 2007. 139 p. 



10 

 

4. Cuzneţov Larisa Jocul copilului și cultura educației familiale. Ghid pentru părinți, psihologi și 

educatori. Chişinău: CEP al USM, 2007. 148 p. 

5. Mitrofan Iolanda, Mitrofan Nicolae Familia de la A … la Z. Mic dicţionar al vieţii de familie. 

Bucureşti: Știinţifică, 1991.360 p. 

6. Schneider Meg F. Educația copilului meu în 25 de tehnici care nu dau greș. București: Humanitas, 

2006. 172 p. 

7. Vallieres Suzzanne Trucuri psihologice pentru părinţi. Cum să ne educăm copilul (3 - 6ani). Iaşi: 

Polirom, 2010. 254 p. 

8. Vallieres Suzzanne Trucuri psihologice pentru părinţi. Cum să ne educăm copilul (0-3 ani). Iaşi: 

Polirom, 2009. 224 p. 

9. Vallieres Suzzanne Trucuri psihologice pentru părinţi. Cum să ne educăm copilul (6-9 ani). Iaşi: 

Polirom, 2011. 264 p. 

10. Vallieres Suzzanne Trucuri psihologice pentru părinţi. Cum să ne educăm copilul (9-12 ani). Iaşi: 

Polirom, 2012.264 p.  

11. Zlate Mielu Eul și personalitatea. București: Trei, 1999. 254 p. 

12. Сухомлинский В. А. Родительская педагогика. Москва: Просвещение, 1981. 126 с. 

13. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Caнкт – Петербург – 

Харьков – Москва – Минск: Питер, 1999. 651 c. 

14. Buchanan C. M., Eccles J. S., Becker J. B. Are adolescents the victims of raging hormones. 

Evidence for activational effects of hormones on moods and behavior at adolescence, Psyhological 

Bulletin, 111, Vol. M l , No. 1, (Jan), 1992. p. 62-107. 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

ANATOMIA, FIZIOLOGIA ŞI PATOLOGIA SISTEMULUI NERVOS 

 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei 
ANATOMIA, FIZIOLOGIA ŞI PATOLOGIA 

SISTEMULUI NERVOS 

Codul cursului S.01.O.04 

Număr de credite ECTS 6 

Anul I 

Semestrul I 

Total ore din planul de învăţământ 180 
contact direct 90 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Ostrovari Petru, dr. în medicină, conf. univ. 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail petru.ostrovari.49@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Anatomia, fiziologia şi patologia sistemului nervos este destinat studenţilor an. I, 

Psihologie. În cea mai mare parte acest curs de 180 ore, reflectă conţinuturi prin intermediul cărora 

studenţii descoperă cunoştinţe noi despre anatomia, fiziologia şi patologia sistemului nervos. 

Importanţa cursului rezidă în descoperirea faptului că sistemul nervos are rolul de a pune organismul în 

legătura cu mediul înconjurător, de a-l adapta fata de condiţiile mereu in schimbare ale acestuia, 

stabilind prin aceasta unitatea dintre organism şi mediu, precum şi de a conduce şi coordona funcţiile 

tuturor ţesuturilor, organelor şi sistemelor de organe, realizând prin aceasta, alături de sistemul 

conjunctiv şi cel endocrin, unitatea organismului. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoaşterea obiectului de studiu al cursului Anatomia, fiziologia şi patologia sistemului nervos; 

 explicarea funcțiilor sistemului nervos al omului; 

 delimitarea criteriile de clasificare  ale neuronilor; 

 identifică nervilor, a căror traumatism va cauza pierderea unor capacităţi; 

 elucidarea urmărilor traumatismelor unui ganglion senzitiv; 

 formarea abilităţilor de analiză şi a spiritului critic. 

Finalităţi de studii 

 să cunoască obiectul de studiu al cursului Anatomia, fiziologia şi patologia sistemului nervos;  

 să delimiteze funcţiilor sistemului nervos; 

 să proiecteze tipuri de neuroni cu alcătuirea legendei schemei; 

 să descrie neuronii, menţionând similarităţi şi deosebiri morfologice; 

 să cunoască structurile neuronului care sunt implicate în transmiterea impulsului nervos şi cele care 

recepţionează impulsul nervos; 

 să  enumere părţile componente ale SNC şi SNP; 

 să analizeze structurile de protecţie ale SNC; 

mailto:petru.ostrovari.49@mail.ru
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 să descrie morfologia şi funcţia neuronilor care formează rădăcinile nervoase; 

 să prezinte într-un tabel deosebirile dintre nervii spinali şi cei cranieni; 

 să elaboreze o schemă cu titlul:„Structura morfologică a encefalului” 

 să interpreteze esenţa şi diferenţele dintre dendrite şi axoni; 

 să argumenteze despre importanţa receptorilor situaţi la suprafaţa corpului; 

 să definească funcţiile şi importanţa analizatorilor în viaţa omului; 

 să clasifică neuronii examinaţi după morfologie şi funcţie; 

 să relateze despre structurile lor: corpul celular, dendritele, axonul, strangulaţiile Ranvier şi butonii 

terminali; 

 să analizeze studiile de caz propuse; 

 să implementeze cunoştinţele teoretice în abordarea practică 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Nr. Unităţi de conţinut 
Nr. de ore 

curs seminarii 

1.  Introducere în anatomia, fiziologia şi patologia sistemului nervos 10 6 

2.  Sistemul nervos central: generalităţi 15 6 

3.  Introducere în sistemul nervos 15 6 

4.  Căile de conducere ale sistemului nervos. Sistemul piramidal. 10 6 

5.  Analizatorii: tipuri şi funcţii 10 6 

 TOTAL 60 30 

 

6. Strategii de evaluare 

Lucrări de laborator, studii de caz, eseul, discuţii, comentarii,  probe practice de control, experimente 

psihologic, metode şi tehnici de lucru în grup, etc. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliu – 25 %  

- evaluare finală: Examen 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Anatomia omului. În II- ă volume. Vol II / Aut. E. I. Borzeac, V.I. Bociarov, L.L. Volcova ş.a.; Sub. 

Red. M.R. Sapin. Chişinău, Lumina, 1990 

2. Babskii E., Zubcov A. Fiziologia   omului, Chişinău, Lumina, 1969 

3. Baciu G.S., I.P. Guţu, Moroşan R.M., Bazele anatomiei şi fiziologiei elevilor. Chişinău, 1989. 

4. Doroftei Mircea. Fiziologie. Coordonarea organismului uman. Cluj-Napoca. 1992 

5. Guţu I., Crivoi A. Fiziologia umană, (funcţiile de relaţie). Chişinău, 1997 

6. Melnic B., Crivoi A. Compendiu de lucrări practice la fiziologia omului şi animalelor, Lumina, 1991. 

7. Zlate M. Fundamentele psihologiei, Ediţia a IV-a, Iaşi: Editura Polirom, 2009, 334 p. 

8. Блум   Ф., Лешерсон А.,  Хостердтер Л., Мозг, разум и поведение. Мир, 1988. 

9. Бурдей Г.Д. Спинной мозг. Саратов. 1984. 

10. Крылова Н.В., Искренко И.А. Центральная нервная система. Методические указания к 

проведению практических занятий по анатомии. М., 1986 

Opţională: 

1. German D., Ionel C. Dicţionar de neurologie. Chişinău: Ştiinţă, 1994 

2. Oprea N.A. Psihiatrie. Chişinău: Ştiinţa, 1994 

3. Viorel Ranga, Radu Dumitru. Anatomia omului. Atlas SNC. Bucureşti, 1993 

4. Гуминский  А.А., Леонтьева  Н.Н., Марионова  К.Б. Руководство к лабораторным занятиям по 

общей и возрастной физиологии. М., 1999 

5. Проблемы физиологии и патологии высшей нервной деятельности, под ред. Бехтеревой Н.П. 

1974.  
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA PROCESELOR COGNITIVE 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA PROCESELOR COGNITIVE 

Codul cursului S.01.O.05 

Număr de credite ECTS 5 

Anul I 

Semestrul I 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Davidescu Elena, dr., lector superior 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail davidescue@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Psihologia proceselor cognitive este destinat studenţilor an. I, profilul de studii  

Psihologie. Ca parte a planului integru de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza 

studenţii cu esenţa proceselor psihice cognitive prin intermediul cărora noi oamenii cunoaştem şi stăpânim 

atât lumea înconjurătoare, cât şi propria noastră persoană. Fiecare temă dezvăluie conţinutul 

problemelor-cheie: explicarea conceptelor, a legităţilor, fenomenelor, procedeelor, a categoriilor, ce 

urmează a fi analizate. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoaşterea conceptelor de operare în cadrul cursului Psihologia proceselor cognitive; 

 descrierea criteriile de clasificare  ale tuturor proceselor psihice cognitive; 

 delimitarea funcţiilor proceselor psihice în sistemul psihic; 

 elaborarea programelor de autoevaluare şi de dezvoltare a spiritului de observaţie, memoriei, gândirii, 

imaginaţiei şi limbajului; 

 formarea competenţelor profesionale necesare pentru exersarea probelor şi a exerciţiilor de dezvoltare 

a proceselor cognitive. 

Finalităţi de studii 

 să cunoască obiectul de studiu al cursului Psihologia proceselor cognitive;  

 să evidenţieze relevanţa cursului pentru viaţa cotidiană şi activitatea profesională;  

 să definească conceptele conexe ale domeniului de Psihologia proceselor cognitive;  

 să interpreteze/exemplifice operaţiile şi formele logice ale gândirii; 

 să descrie formele limbajului; 

 să argumenteze despre importanţa observaţiei şi spiritul de observaţie; 

 să explice importanţa reprezentărilor în viţa şi activitatea omului; 

 să relateze despre  procesele memoriei; 

 să exemplifice legităţile de bază ale senzaţiilor şi  percepţiilor; 

 să descrie calităţile memoriei; 
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 să implementeze cunoştinţele teoretice în abordarea practică; 

 să propună strategii de dezvoltare a competenţelor profesionale necesare testării psihologice a 

proceselor psihice cognitive. 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Curs-prelegere, Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, 

Exerciţiul, Masa rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Zlate M. Fundamentele psihologiei, Ediţia a IV-a, Iaşi: Editura Polirom, 2009, 334 p. 

2. Zlate M. Fundamentele psihologiei. Bucureşti: Editura Pro Humanitate, 2000, 300 p. 

3. Zlate M. Introducere în psihologie, Ediţia a III-a,  Iaşi: Editura Polirom, 2015, 413 p. 

4. Zlate M. Psihologia mecanismelor cognitive, Iaşi: Editura Polirom, 1999, 521 p. 

5. Vrasti R. Reglarea emoţională şi importanţa ei clinică, Bucureşti: Editura ALL, 2015, 140 

6. Sllamy N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998 

7. Miclea M. Psihologia cognitivă, Iaşi: Polirom, 2003, 342 p. 

8. Calancea V. Psihologia generală. Suport de curs. Chişinău: Moldpres, 2010,  

 

Opţională: 

1. Cozmovici A. Psihologie  generală, Iaşi: Polirom, 1996 

2. Radu L. Introducere în psihologia contemporană, Cluj-Napoca: Sincron, 1991 

3. Zlate M. Psihologia la răspântia mileniilor, Iaşi-Bucureşti. Editura Polirom, 2001, 431 p. 

4. Zlate M. Psihologia vieţii cotidiene, Iaşi: Editura Polirom, 1997, 262 p. 

5. Немов, P.C., Психология, В трёх книгах. Книга 1. Общие  основы  психологии.    Москва:  

„Владос”, 1998 

6. Гиппенрейтер, Ю.Б., Введение в общую психологию. Курс лекций, Москва, 1997. 

7. Гриншпун, И.Б., Введение в общую психологию, Москва, 1994 

8. Петровский, А.Б., Ярошевский, М.Г. История  и теория психологии, Том 1, Ростов-на-Дону: 

Изд-во. Феникс, 1996 

9. Гамезо М.В., Домашенко, И.А., Атлас по психологии, Москва: „Просвещение”, 1996. 

 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1. Senzaţiile. Definirea şi clasificarea lor 5 5 

2. Percepţiile.  Iluziile perceptive 5 5 

3. Reprezentările: tipuri şi funcţii 5 5 

4. Memoria. Procesele memoriei 5 5 

5. Gândirea ca proces superior al cunoaşterii 5 5 

6. Limbajul şi formele lui 2 2 

7. Imaginaţia  3 3 

Total 30 30 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

LIMBA ENGLEZĂ 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 

Codul cursului G.01.O.06 

Număr de credite ECTS 5 

Anul I 

Semestrul I 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Lența Dionisie, dr. în filologie, conf. univ; 

Titularul activităţilor de seminar Hodenco Elena, lector sup. univ., magistru 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

        Cursul universitar Limba engleză este destinat studenţilor an. I, profilul de studii  Psihologie. Ca 

parte a planului integru de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu 

modalităţile de decodificare a mesajelor adecvate funcţionale şi comunicative atât orale, cât şi scrise; cu 

tehnici de interacţiune orale şi  scrise în diverse contexte comunicative; cu tehnici de muncă intelectuală 

(utilizarea dicţionarelor, a literaturii de specialitate, însuşirea terminologiei din domeniul psihologiei 

etc.).  

 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoaşterea subsistemelor (lexical, gramatical, stilistic, fonetic etc.) limbii engleze; 

 decodificarea mesajelor adecvate funcţionale şi comunicative atât orale, cât şi scrise;  

 formarea competenţelor de comunicare efectivă în domeniul profesional în limba engleză; 
 utilizarea strategiilor şi tehnicilor prin care să valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate din alte 

discipline; 

 elaborarea discursurilor în limba engleză în domeniul profesional. 

 racordarea comportamentului profesional la situaţii şi interlocutor. 

Finalităţi de studii 

 

 să cunoască obiectul de studiu al cursului Limba engleză; 

 să evidenţieze relevanţa cursului pentru viaţa cotidiană şi activitatea profesională;  

 să implementeze cunoştinţele teoretice la limba engleză în abordarea practică; 

 să citească diferite scheme (desene), să folosească dicţionare şi alte tipuri de lucrări de 

referinţă în scrierea tezelor de licenţă, masterat şi doctorat; 

 să explice importanţa limbii engleze în activitatea profesională; 

 să utilizeze conştient modalităţi şi tehnici de interacţiune orale şi  scrise în diverse contexte 

comunicative; 
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 exploatarea unui limbaj general susţinut şi conform nivelului profesional în limba străină / 

maternă; 

 să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în ramura de specialitate utilizând cunoştinţe de 

limbă străină. 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Seminar,  Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, Masa 

rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Ormond Jeanne Ellis. Educational Psychology Developing Learnrs. New Jersey: Merril 

prentice Hall, 2003. 

2. Leiter M., Dorow S., Chercyl R. Psychology. Arcadia University, Recllands University, 

2002.  

3. Bantaş A., Limba engleză în 60 zile: exerciţii de traducere şi corectare. Recomandări 

speciale privind probleme lexicale şi gramaticale. Chişinău: Teora, 1994, 128 p.  
 

Opţională: 

 

1. Concise Oxford Lingua English Romanian Dictionary, Oxford University Press, 2009. - 

829p. 

2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 2005. -1780p. 

3. Oxford Practice Grammar, Eastwood J Oxford University Press, 1999. - 328p. 

4. Essential grammar in use, Murphy R (for elementary level), Cambridge University Press, 

1998. -354p. 

5. Essential grammar in use, Murphy R (for intermediate level), Cambridge University Press, 

1998. - 311p. 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.What is Psychology? 5 5 

2.Psychological problems of childhood 5 5 

3.Autism 5 5 

4.Attention – Delict/Hyperactivity Disorder (ADHD) 5 5 

5.Separation Anxiety 5 5 

6.Jean Piaget and Cognitive Development 5 5 

Total 30 30 
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Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei EDUCAȚIE FIZICĂ 

Codul cursului G.01.O.07 

Număr de credite ECTS - 

Anul I 

Semestrul I 

Total ore din planul de învăţământ 30 
Contact direct: 30 

Studiu individual: - 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Chirilov Violeta, drd., lector univ. 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

          În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studențesc duc un mod de 

viață sedimentar, iar majoritatea timpului este efectuat în fața calculatoarelor, televizoarelor, la orele de 

curs și așa mai departe, starea fizică și funcțională a acestora este una destul de șubredă. Conform actelor 

normative, în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cursurile de educație fizică sunt foarte limitate 

în numărul de ore și sunt prevăzute doar pentru anul întâi de studii, fapt ce duce la scăderea nivelului 

pregătirii fizice și funcționale a acestora. Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor 

multilateral dezvoltate, capabile să facă față tuturor condițiilor de viață. Cursul are conexiune cu 

disciplinele: pedagogie, economie, biologie, fiziologie, psihologie, unde componenta asanativă este una 

foarte importantă pentru viitorii psihologi și asistenți sociali din Republica Moldova. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni și noțiuni din domeniul educației fizice; 

 Familiarizarea studenților cu cele mai avansate metodologii în domeniul educației fizice universitare; 

 Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exercițiului fizic; 

 Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condițiile actuale; 

 Însuşirea metodicilor de practicare a exercițiului fizic în funcție de scopurile puse în fața sa; 

 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale; 

 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcționale. 

 Exprimarea poziţiei faţă de practicarea exercițiului fizic; 

 Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exercițiului fizic; 

 Trezirea interesului față de modul sănătos de viață; 

Finalităţi de studii 

 

 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice; 

 Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice; 

 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcționale; 

 Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciții fizice pentru diferite grupuri de mușchi; 

 Să cunoască modalitățile organizării practicării independente a exercițiului fizic; 

 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice; 

 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice; 

 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcționale; 

 Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională; 
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 Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue. 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

      Evaluarea nivelului pregătirii sportive (tehnic, tactic, motric, teoretic), evaluarea stării funcționale 

(pulsul, tensiunea arterială, proba Rufierr, Testul Sergent), evaluarea nivelului pregătirii practico-

metodice (desfășurarea antrenamentelor sportive), evaluarea la concursuri sportive; 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

  

1. Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie fizica, Ed. 

Printech, 2000, 265 p. 

2. Ciorbă C. Modelarea teoretică a conținutului învățământului superior de cultură fizică. țtiința culturii 

fizice. Chiținău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606. 

3. Ciorbă Constantin. Teoria și metodica educației fizice. Chișinău, Valinex, 2016, 140 p.  

 

Opţională: 

 

1. Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecții). Chișinău, ”Valinex”, 2007 - 152 

p. 

2. Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Pitești, 2001, 290 p. 

3. Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chișinău 2007. 

4. Roman,  D.,  Rugină,  Gh.,  -  Metodica  predării  exerciţiilor  de  atletism,  Editura  Fundaţiei  

România  de  Mâine, Bucureşti,  2001  

5. Petrescu,  T.,  Gheorghe,  D.,  Sabău, E.,  - Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti, 2007, 236 p. 

6. Marcu V. Badminton, mijloc al educaţiei fizice. Bucureşti. Sport-turism, 1989. 

 

 

 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Caracteristica sistemului naţional de educaţie fizică și sport - 5 

2.Baschetul în sistemul educației fizice universitare - 5 

3.Voleiul în sistemul educației fizice universitare - 5 

4.Badmintonul în sistemul educației fizice universitare - 5 

5.Atletismul în sistemul educației fizice universitare - 5 

6.Pregătirea fizică generală - 5 

Total - 30 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ 

Codul cursului F.03.O.15 

Număr de credite ECTS 4 

Anul II 

Semestrul III 

Total ore din planul de învăţământ 120 
Contact direct 60 

Contact individual 60 

Forma de evaluare CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ 

Catedra responsabilă F.03.O.15 

Titularul activităţilor de curs Aurelia Cojocaru dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail psihologie.abc@gmail.com 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

 

      Disciplina Consilierea psihologică constituie o parte componentă a planului de învățământ 

universitar, la ciclul I. Licență. Disciplina respectivă, este axată pe dezvoltarea studenților  într-un 

domeniu de mare actualitate practicii psihologice: consilierea persoanelor și a grupurilor umane de 

diferite vârste și statut social. Consilierea psihologică și cea psihopedagogică sunt utile și importante 

pentru diverse probleme ce țin de familie, societate, relaționare profesională, dar și în soluționarea 

problemelor privind identitatea personală. Reprezintă o intervenție psihologică în scopul optimizării, 

autocunoașterii și dezvoltării personale și /sau în scopul prevenției și remedierii problemelor emoționale, 

cognitive și de comportament. Curriculumul la disciplina Consilierea psihologică reprezintă un auxiliar 

teoetico-metodologic pentru studenți. El se axează pe formarea competențelor la cele trei niveluri 

comportamentale, cu grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare. Competențele la 

nivelul de cunoaștere presupun pașii de achiziționare și acumulare a cunoștințelor teoretice,  formarea 

bazei conceptuale în domeniul respectiv. Competențele la nivelul de aplicare, presupun formarea 

abilităților. Compentențele la nivel de integrare presupun dezvoltarea capacității de transfer a 

cunoștințelor teoretice  și a abilităților practice în variate situații de viață, anticiparea și depășirea 

situațiilor- problemă. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

- soluționarea problemelor prin colaborare; 

-dezvoltarea abilităților decizionale; 

- cunoașterea specificului consilierii psihologice; 

-definirea noțiunilor de asistență și consiliere psihologică; 

-cunoașterea fundamentelor teoretice ale consilierii psihologice; 

-analiza etapelor procesului de consiliere psihologică; 

-determinarea metodelor aplicate în procesul de consiliere psihologică; 
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Finalităţi de studii 

 să identifice conceptele de bază: asistență și consiliere, consilierea psihopedagogică, educațională; 

 să explice evoluția istorică a  conceptului de consiliere;  

 să caracterizeze obiectivele și scopurile  consilierii psihologice; 

 să analizeze principiile și funcțiile consilierii psihologice; 

 să caracterizeze etapele procesului de consiliere;   

 să reproducă tipurile de consiliere, în corelație cu specificul problemei, dificultății;  

 să argumenteze specificul relației de consiliere psihologică;  

 să elaboreze strategii de consiliere psihologică și consiliere psihopedagogică;  

 să stabilească obiectivele și scopurile consilierii;  

 să stabilească criterii de evaluare a calității consiliereii psihologice;  

să estimeze transferul cunoștințelor teoretice la nivelul formării competențelor speciale de consiliere; 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

 

Referate; portofoliu; discuții șI comunicări; 2 lucrări de control;(testări) și altele. 

 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Baban A.,(COORD), Consilierea educațională, Cluj-Napoca,2001 

2. Butnaru D.,(coord), Consiliere și orientare școlară , Ed. Spiru Haret, Iași,1999 

3. Cornelius,Helena,Faire,SHOSHANA,  Știința rezolvării conflictelor,  Ed. Stiința și Tehnica, 

București 1996 

4. Cosmovici,Andrei,Iacob,Luminița, Psihologia școlară, Ed.Polirom ,Iași,1998 

5. Crețu Carmen,  Cuiculum diferențiat și personalizat , Ed.,PoliromiAȘI,1999 

6. Crețu Carmen, Psihopedagogia supradotațiilor , Ed,Polirom,Iași,2000 

7. Dumitriu ,GHEORGHE,  Comunicare și învățare ,  EDP, București,1998 

8. Georghescu Matei ,Introducere în consilierea psihologică, Ed.Spiru Hareț ,Iași,2010 

9. Grant W.,  Rezolvarea conflictelor , Teora,Bucuești,1998 

10. Jigau Mihai,  Consilierea carierei , Ed. Sigma ,București,1998 

11. Linksman R.,  Învățarea rapidă, EdTeora,București,2000 

12. Miroiu A., s.a, Învățământul românesc azi., Studiu de diagnoză Ed.Polirom,Iași,1998 

13. Neamțu C. Gherghut a.  Psihopedagogia specială,  Polirom Iași,2000 

14. Neculau Adrian,  Psihologia socială a câmpului , Educațional în Psihopedagogie ,1998 

15. Stan Emil, Profesorul între autoritate si putere , Ed Teora, București ,1999 

16. Sutherland Valerie, Cum sa te porți cu oamenii dificili, Ed.Image,București,1999 

17. Stoica Constantin  ,Ana 1998 Psihosociologia rezolvării conflictelor Polirom, Iași,1998 

18. Tomsa GH.,(COORD)Dicționar de orientare socială și profesională,Ed.Afeliu ,București,1996 

19. Turcu F., Turcu A., Fundamentele psihologiei sociale ,Editura AII, București,1999 

 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Introducere în consiliere 5 5 

2.Abordări și principii ale consilierii  4 4 

3.Strategii și metode de consiliere 5 5 

4.Elemente de comunicare 4 4 

5.Cazuistica frecventă. 4 4 

6.Consilierea elevilor cu nevoi speciale  4 4 

7.Consilierea și orientarea carierei 4 4 

Total 30 30 
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Opţională: 

 

1. Cosma T., Ședințele cu părinții în gimnazIU, Chi,CET., Ion Creangă, 2009 

2. Mitrofan Ilanda,, Ciupercă  C, Psihologia vieții de cuplu, București Ed. Sper,2002 

3. Mitrofan Ilanda ,Vasile Diana, Terapii de familie, București ,Ed. Sper, 2004 

4. Wilmshurst Linda, Psihopatologia copilului,Iași,Ed.  Polirom ,2007 

5. Everett Graig Volhy, Everett Sandală , Divorțul sănătos, București ,Editura Trei,,2008 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHODIAGNOZA 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 
Universitatea de studii Europene din Republica 

Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii Științe sociale 

Domeniul de formare profesională Psihologie 

Programului de studii  Psihologie 

Ciclul Licență 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHODIAGNOZA 

Codul cursului F.03.O.16 

Număr de credite ECTS 5 

Anul II 

Semestrul I 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie și Asistență socială 

Titularul activităţilor de curs Saracuța Victoria, dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar Stavila Alina, lector, drd 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

 

   Cursul universitar Psihodiagnoza  este destinat studenţilor an. II, profilul de studii Psihologie. Cursul 

are ca obiectiv formarea cunostințelor de bază în ceea ce priveste psihodiagnosticul și evaluarea 

psihologică, elemente esențiale în anatomia oricărui demers psihologic. Cursul abordează o serie de 

modalități și instrumente de evaluare psihologică, urmărind formarea cunostințelor și competențelor de 

analiză a principalelor calități psihometrice ale acestor instrumente, precum și oferirea unor cunostințe 

de bază privind construcția, aplicarea și interpretarea testelor psihologice. În predarea cursului se pune 

accent pe cele mai noi instrumente de evaluare a gradului de dezvoltare a structurii personalităţii. Scopul 

cursului constă în acumularea cunoştinţelor cu privire la metodele de elaborare şi validare a 

instrumentelor de psihodiagnostic dar şi formarea abilităţilor de utilizare şi interpretare a rezultatelor 

obţinute în urma aplicării instrumentelor alese. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 

 Capacitatea de a opera cu metodele psihometrice ale psihodiagnosticului.  

 Capacitatea de proiectare mai eficientă a activității de psihodiagnostic. 

 Abilitatea de a îndeplini o anamneză psihologică 

 Capacitatea de a aplica teste psihometrice 

 Capacitatea de a face o  statistică în baza unui test aplicat la 10 persoane. 

 Crearea unui raport de evaluare psihologică 

 

Finalităţi de studii 

 

 să cunoască şi să reproducă cadrul de noţiuni şi concepte fundamentale,  

 să identifice părţile componente a testului psihologic;  

 să enumere domeniile de aplicare a testelor psihologice; 
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 să localizeze testul în şirul de motode stiinţifice; 

 să identifice instrumentele psihodiagnostice necesare în raport cu scopul şi obiectivele cercetării;  

 să cunoaşcă calasificări ale testului;  

 să descrie principiile de administrare, prelucrare şi interpretare a unui instrument de psihodiagnostic;  

 să analizeze testul ca metodă de cercatere şi tipurile acestuia; 

 să aplice testul psiholegic,respectînd principiile de administrare a testului; 

 să aplice testul în corespundere cu scopul testului şi particularităţile de vărstă; 

 să calculeze scorurile finale pentru instrumentele psihodiagnostice;  

 să execute un profil de personalitate în baza rezultatleor cantitative a unui test;  

 să selecteze metode potrivite investigaţiei empirice a comportamentului persoanei; 

 să dezvolte competenţelor în selectarea și utilizarea metodelor de investigaţie psihologică; 

 să creeze deprinderi de interpretare a rezultatelor obţinute în urma realizării diagnosticului psihologic 

 să exereseze abilități de  elaborare şi prezentare a rapoartelor de evaluare psihologică; 

 să aplice cunoştinţe dobîndite în analiza cazurilor concrete din perspectiva  psihodiagnosticului 

 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 
 

 

6. Strategii de evaluare 

 

 Joc de rol; Hărțile conceptuale; Lucru în grup- prezentări; simulări; Portofoliul de 

psihodiagnostic; Lucrare practică- aplicarea unui test pentru 10 persoane- statistica; Dezbateri; Activități 

de autoevaluare. Sinteza cunoștințelor, prezentări tematice individuale sau de grup, 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Minulescu M. Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate. Bucureşti, Fundaţiei 

România de Mâine, 2004, p. 320.  

2. Minulescu M. Teoria şi practică în psihodiagnoză: Fundamente în măsurarea psihologică. 

Testarea intelectului. Bucureşti, Fundaţia România de Mâine, 2003, p. 252. 

3. Mitrofan N. Testarea psihologică a copilului mic. Bucureşti, Edit Press Mihaela SRL, 1997. p. 

222. 

4. Stan R. Testarea psihologică II (Psihodiagnoza personalității) -Suport de curs. Editura 

Universității din Oradea, 2013, p.207. 

5. Nicu I. S. Psihodiagnostic II. Note de curs: Universitatea Andrei Șaguna din Constanța, 2014, 

p.159 

6. Şchiopu U. - Introducere în psihodiagnostic. Editura Humanitas, Bucureşti, 2004. 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

Aspecte generale ale psihodiagnozei.Istoric.Sarcini. Funcții 2 2 

Exigențe științifice și deontologice ale psihodiagnozei 2 2 

Conceptul de normalitate psihică.Trăsături accentuate de 

personalitate 
2 2 

Metodele nepsihometrice folosite în psihodiagnostic 4 4 

Metode psihometrice de diagnoză a personalității 4 4 

Testul psihologic ca instrument de psihodiagnoză 2 2 

Psihodiagnoza inteligenței și aptitudinilor 4 4 

Teorii şi orientări metodologice în evaluarea personalităţii 4 4 

Tehnici proiective de evaluare a perosnalității 4 4 

Teste de evaluare a relațiilor interpersonale 4 4 

Total 30 30 
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Opţională: 

 

1. Rorschach H.  Manual de Psihodiagnostic. Testul Rorschach. Editura Trei, Bucureşti, 2000  

2. Tihan E., Tihan L. Catalog de teste psihologice: scurte instrucțiuni de lucru. Editura institutului 

de psihologie Socială și protecție umană- Focus. Opinfo, 2007.468p. 

3. Todea.V.G. Îndrepta pentru laborator de psihodiagnostic. Editura, Artpress, Timișoara, 2008. 

p.173  

4. Urbina. S. Testarea psihologica. Aspecte esentiale ale testarii psihologice. Ghid pentru utilizarea 

competentă a testelor - Aspecte esenţiale ale testării psihologice. Editura Trei. Bucureşti, 2009. p.504. 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIE SOCIALĂ 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE SOCIALĂ 

Codul cursului S.03.O.17 

Număr de credite ECTS 5 

Anul II 

Semestrul III 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs 
Patrașcu Dumitru, dr. habilitat în pedagogie, 

profesor univ; 

Titularul activităţilor de seminar Dița Maria, lector universitar, magistru, drd. 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

 

Cursul universitar Psihologia socială e desfășoară în grupele studenților de la anul III de la programul 

de studiu Psihologie. Ca parte integrală a planului   de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a 

familiariza studenţii cu esenţa comportamentelor, faptelor și evenimentelor sociale care pot duce la 

anumite schimbări sociale, atât pozitive cât și negative, care pot afecta, evident, situația psiho-socială și 

morală a indivizilor. Totodată , studenții se vor familiariza cu metodele și tehnicile de  cercetare în 

psihologia socială, activitate extrem de importantă în munca psihologului. Fiecare unitate de curs 

conține atât elemente teoretice, cât și aspecte practice și exemple, studii de caz din psihologia socială, 

astfel încât studenții să poată însuși mai ușor materialul. 

 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 

 cunoaşterea conceptelor teoretice din cadrul cursului Psihologia socială; 

 analiza psihologică a comportamentului și influenței sociale 

 cunoașterea aspectelor sociale a atitudinilor și reprezentărilor sociale 

 argumentarea comportamentului social/antisocial al indivizilor 

 studierea imaginii de sine și percepției sociale 

 însușirea metodologiei cercetării sociale  

 analiza și interpreta datele în urma cercetărilor realizate 

 

Finalităţi de studii 

 să cunoască obiectul de studiu al Psihologiei Sociale 

 să evidenţieze principalele aspecte ale comportamentului uman 

 să definească influența socială 

 să interpreteze atitudinile,percepțiile și reprezentările sociale 
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 să descrie grupul ca formaţiune psiho-sociologică    

 să argumenteze legătura dintre agresivitate și comportamentul prosocial 

 să explice Sinele ca un construct social 

 să relateze aspectele psihologice ale conducerii. 

 să exemplifice comportamentele unui lider perfect 

 să descrie imaginea de sine şi percepţia socială 

 să implementeze metodele de cercetare psihologică în practică 

 să propună modele de comportamente prosociale 

 
5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Introducere în psihologia socială. Scurt istoric 2 2 

2.Comportament și influență socială 2 2 

3.Atitudinile 2 2 

4.Formarea impresiilor 2 2 

5.Grupul ca formaţiune psiho-sociologică    2 2 

6.Stereotipuri, prejudecăți și relații intergrupuri 3 3 

7.Agresivitatea și comportamentul prosocial 2 2 

8.Sinele: un construct social 3 3 

9.Aspecte psihologice ale conducerii.  2 2 

10.Imaginea de sine şi percepţia socială 3 3 

11.Reprezentările sociale 4 4 

12.Metode și tehnici de cercetare în psihologie socială 3 3 

Total 30 30 

 

6. Strategii de evaluare 

Evaluarea curentă: prevede 2 testări, lucrări de control în fiecare grupă academică, referate, comunicări, 

experimente, observări, răspunsuri la seminare, rezolvarea problemelor cu caracter psihosocial sau studii 

de caz,  portofolii. 

Evaluarea finală: Examen 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. A. Neculau Psihologia socială. Crestomaţie.  Iaşi., 1998. 

2. S. Moscovici Psihologia socială a relaţiilor cu ceilalți., Iaşi., 1998. 

3. A. Neculau. Manual de psihologie socială., Iaşi., 2003. 

4. Ş. Boncu. Psihologia influenţei sociale., Iaşi., 2002. 

5. I. Radu, P. Iluţ, L. Matei, Psihologie socială, Editura Exe S.R.L., Cluj-Napoca, 1994 

6. J. R .Eiser.  Social Psyhologi. Cambridge University.  

7. Г.Андреева. Социальная психология. М., 2000. 

8. S. Popovici., Psihologie socială. O abordare contextuală a individului ca actor social 

9. .M. Șleahtițchi, Liderii, ed. Știința, Chișinău,  199 

10. .M. Șleahtițchi ,Universul reprezentărilor sociale : Studiu teoretic , ed. Știința, Chișinău, 1995 

Opţională: 

1. Ioan Radu Psihologie socială, Editura EXE, Cluj-Napoca, 1994 

2. Adrian Neculau Psihologia câmpului social. Reprezentările sociale., Editura Polirom, Iaşi, 1997 

3. Adrian Neculau Psihologie socială. Aspecte contemporane, Editura Polirom, Iaşi, 1996 

4. Adrian Neculau Manual de psihologie socială, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

5. Serge Moscovici, Psihologia socială sau masina de fabricat zei, Editura Polirom, Iaşi, 1997 

6. Serge Moscovici Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt, Editura Polirom, Iasi, 1997 

7. Septimiu Chelcea, Personalitate şi societate în tranziţie, Societatea ştiinţă & tehnică, Bucureşti, 

1994 

8. Septimiu Chelcea, Un secol de cercetare, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA COPILULUI CU CES 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA COPILULUI CU CES 

Codul cursului S.03.O.18 

Număr de credite ECTS 4 

Anul II 

Semestrul III 

Total ore din planul de învăţământ 120 
contact direct 60 

studiu individual 60 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Frunze Olesea, dr., conf.univ 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail guzunalesea@yahoo.com 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul Psihologia  copilului cu CES se încadrează în grupa disciplinelor, care contribuie la formarea 

complexă a viitorilor psihologi, în sensul oferirii unor noţiuni legate de: strategiile de activitatea a 

psihologului cu copii cu CES, cunoaștrea legităţilor generale şi particulare de dezvoltare și educare a 

copiilor cu dizabilități; cunoașterea problemelor cu care se confruntă familiile ce educă copii cu ces.  

Acest  curs este unul de specialitate care contribuie la   pregătirea  profesionale a viitorilor psihologi 

practicieni. El trebuie să permită studenţilor să funcţioneze  ca psiholog practic pe o paletă largă de 

activităţi specifice în activitatea sa cu copii cu CES. Cursul  Psihologia  copilului cu CES  abordează 

principalele aspecte privind etiologia, tipologia şi caracteristicile dizabilităţilor cognitive, senzoriale şi 

motorii, precum şi cele referitoare la unele tulburări comportamentale. 

 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Cunoaşterea etiologiei diferitelor tipuri de dizabilităţi; 

 Operarea cu tipologia dizabilităţilor şi criteriile de bază;  

 Înțelegerea caracteristicilor  dizabilităţilor cognitive, senzoriale şi motorii;  

 Dezvoltarea și utilizarea  intervenţiilor corectiv-compensatorii pentru fiecare tip de 

deficiență. 

Finalităţi de studii 

 Cunoaşterea etiologiei diferitelor tipuri de dizabilităţi; 

 Operarea cu tipologia dizabilităţilor şi criteriile de bază;  

 Înțelegerea caracteristicilor  dizabilităţilor cognitive, senzoriale şi motorii;  

 Dezvoltarea și utilizarea  intervenţiilor corectiv-compensatorii pentru fiecare tip de 

deficiență. 
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5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Dimensiunile interdisciplinare ale psihologiei speciale  2 2 

2. Clasificarea deficienţelor.  2 2 

3. Etiologia diferitelor tipuri de dizabilităţi 4 2 

4.  Principalele caracteristici biopsihosociale ale copiilor cu CES 4 4 

5. Principiile fundamentale ale educaţiei speciale 4 4 

6. Esenţa proiectelor educative personalizate 4 4 

7. Rolul evaluării formative şi sumative 4 4 

8. Niveluri ale integrării/incluziunii 4 4 

Total 30 30 

 

6. Strategii de evaluare 
Curs-prelegere, Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, 

Exerciţiul, Masa rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1 Gherguţ, Alois (2013), Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială. Ghid 

practic, Editura Polirom, Iaşi  

2.Popovici, V.D. (2008), Elemente de psihopedagogia integrării, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti  

3.Turnbull, A., Ruthereford, H., Shank, M., Leal, D.(2015), Special Education In Today s Schools, 

Englewood Cliffs, New Jersey Columbus, Ohio  

4.Vrăsmaş, T., Patrick, D., Muşu, I. (2006), Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educative 

speciale, UNICEF 

5. Vrăsmaş, T. (2014), Învăţământul integrat şi/sau inclusiv, Ed. Aramis, Bucureşti 

Opţională: 

1 Anca, M. (2014), Psihopedagogia deficienţilor de auz, PUC, Cluj-Napoca. 

2.Baine, D. (2012), Handicapped children in developing countries: assessment, curriculum and 

instructions, University of Alberta, Edmonton.  

3.Daunt, P. (2014), Education for children and youngsters with special needs in Western Europe, 

Cambridge  

4.Gearheart, B., Mullen, R., Gearheart, C. (2013), Exceptional Individuals. An Introduction, 

Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

COMUNICARE  ȘI  COMPORTAMENT 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii 0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei COMUNICARE  ȘI  COMPORTAMENT  

Codul cursului S.03.O.19 

Număr de credite ECTS 4 

Anul II 

Semestrul III 

Total ore din planul de învăţământ 120 
contact direct 60 

studiu individual 60 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Davidescu Elena, dr., lector superior 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail davidescue@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Scopul cursului universitar Comunicare şi comportament constă în familiarizarea  studenţilor-psihologi cu  

esenţa procesului de comunicare intra-personală şi interpersonală, cu totalitatea reacţiilor pe care o fiinţă 

vie le dă în mod organizat factorilor de mediu. Astfel, Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un 

aspect util pentru angajarea conştientă a studenţilor în efortul de a cunoaşte aspectele psihologice ale 

comunicării interpersonale/intra-personale, geneza şi dezvoltarea personalităţii, a diversităţii 

comportamentelor. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoaşterea reperelor fundamentale şi a obiectului de studiu al cursului Comunicare şi 

comportament; 

 delimitarea esenţei, scopului, obiectivelor, tipurilor de comunicare şi a principal manifestări 

comportamentale; 

 explicarea comunicării ca necesitate: fizică, relaţională, identitară, spirituală, instrumentală; 

 elucidarea rolului pedepselor şi recompenselor în modificarea comportamentului. 

 caracterizarea tipurile de comportament; 

 elucidarea nivelurilor de abordare a personalităţii; 

 analiza  factorilor de influenţă asupra schimbării comportamentului; 

 valorificarea strategiilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală. 

Finalităţi de studii 

 să definească conceptele: comunicare, personalitate, trăsături psihice, factori de personalitate, 

comportament şi schimbarea comportamentului; 

 să descrie formele de comunicare şi tipurile de comportament; 

 să delimiteze strategiile de optimizare a comunicării umane; 

 să delimiteze principalele manifestări comportamentale şi esenţa modificării comportamentului; 

 să elucideze efectele negative ale utilizării etichetelor comportamentale; 

 să exemplifice tipurile de comportamente; 
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 să argumenteze modelele comunicării umane: comunicarea ca acţiune, ca interacţiune, ca tranzacţie; 

 să deducă relaţia dintre componentele cognitive, emoţionale, comportamentale; 

 să elucideze strategii de comunicare pentru schimbarea comportamentală; 

 să aplice metodele de studiere a comportamentului uman. 

 
5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut 
Realizarea în timp 

Curs  Seminarii 

1. Comunicarea ca factor determinant în stabilirea relaţiilor sociale 2 4 

2. Structura actului de comunicare 2 2 

3. Formele comunicării 4 2 

4. Metode şi tehnici de comunicare eficientă 4 2 

5. Rolul comunicării în prevenirea, producerea şi rezolvarea conflictului 2 4 

6. Dinamica dezvoltării personalității umane 2 4 

7. Comportamentul ca element  de bază al activităţii umane 2 4 

8. Procesul schimbării comportamentale. Teorii şi modele de schimbare 

comportamentală   
4 2 

9. Factorii de influenţă  asupra schimbării comportamentului 4 4 

10. Strategii de comunicare pentru schimbarea comportamentală  4 2 

Total 30 30 

 

6. Strategii de evaluare 

Curs-prelegere, Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, 

Exerciţiul, Masa rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 %. 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Beciu C. Sociologia comunicării şi a spaţiului public, Iaşi: Polirom, 2011 

2. Cabin Ph., Dortier J.-Fr. Comunicarea. Perspective actuale, Iaşi: Polirom, 2010 

3. Chelcea S., Ivan L., Chelcea A. Comunicare nonverbală: gesturile şi postura, Bucureşti: Comunicare, 

2008 

4. Coman C. Comunicarea de criza. Tehnici si strategii, Iaşi: Polirom, 2009 

5. Floyd K. Comunicarea interpersonală, Iaşi: Polirom, 2013 

6. Hasson G. Cum să-ţi dezvolţi abilităţile de comunicare. Ce ştiu, fac şi spun experţii în comunicare, Iaşi, 

Editura Polirom, 2012 

7. Ibiş A. Influenţa agenţilor de socializare asupra comportamentului pre-delincvent. Bucureşti: Pansofia, 

2000 

Opţională: 

1. Iucu R. Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice, Iaşi: 

Polirom, 2000 

2. Lelord F., Christophe A. Cum sa ne purtam cu personalităţile dificile, Bucureşti: Trei, 2003 

3. Mândâcanu V. Etica şi arta comportamentului moral, Timişoara: Universitară Română, 2003 

4. Milcu M. Psihologia relaţiilor interpersonale. Competiţie şi conflict, Iaşi: Polirom, 2005. 

5. Negruţi S. Relaţionare, Bucureşti: Netkraft Impex, 2012 

6. Pânisoara I.-O. Comunicarea eficientă. Ediţia a III-a, Iaşi: Polirom, 2006. 

7. Peretti A. Tehnici de comunicare, Iaşi: Polirom, 2001 

8. Stoica-Constantin A. Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare şi diminuarea efectelor, Iaşi: 

Polirom, 2004 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

POLITICI EDUCAȚIONALE ÎN CONTEXT EUROPEAN 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova; 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială; 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale; 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie; 

Programului de studii  0313.1 Psihologie; 

Ciclul Licenţă; 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei 
POLITICI EDUCAȚIONALE ÎN CONTEXT 

EUROPEAN 

Codul cursului U.03.O.20. 

Număr de credite ECTS 4 

Anul II 

Semestrul III 

Total ore din planul de învăţământ 120 
contact direct 60 

studiu individual 60 

Forma de evaluare Examen; 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială; 

Titularul activităţilor de curs 
Enachi Valentina, doctor în istorie, conferențiar 

universitar; 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

         Disciplina Politici educaționale în context european se este destinat studenților anului II, profilul 

de studii Psihologie. Ca parte integrantă a planului de învățământ, cursul se focalizează pe situația reală 

din Republica Moldova în ceea ce privește fenomenul politicilor educaționale europene, fenomen recent, 

care se observă masiv în țările postcomuniste și care constă în asumarea benevolă de către 

intelectualitatea acestor țări a soluționării în condiții deosebit de grele, nocive chiar, problemele 

educației,  învățământului, culturii, științei, artei precum și a celor de politică, a statului în orice 

domeniu. Are la bază explorarea expresă a unor politici europene și globale, care reprezintă vitalitatea și 

speranța pentru redresarea situației din prezent.  Reieșind din cerințele actuale, vrem sa dezvoltam 

studenților capacitatea de a conceptualiza,  de a proiecta si realiza reforme de învățământ la parametrii 

pe care Republica Moldova nu a reușit încă să-i atingă. Ține cont și de fenomenele negative 

caracteristice țării noastre: mita si corupția, recunoscute nu doar de către sondajele efectuate, dar și de 

instituțiile de învățământ. Justificarea acestei discipline reiese și din aceea că foarte mulți tineri din țară 

au succese remarcabile în instituțiile de învățământ de peste hotare, la concursuri internaționale  

demonstrând performanțe mult mai mari decât semenii lor din țările înalt dezvoltate. Așadar, disciplina 

predispune la o colaborare pe plan internațional care să valorifice experiențele  și potențialul intelectual 

al țării, operând  concomitent dezvoltarea propriului sistem educațional prin  studiul experiențelor altor 

state europene – acesta ar fi principiul diriguitor de participare a Republicii Moldova la elaborarea și 

transpunerea în viață a politicilor europene in domeniul educației și învățământului. Sperăm să 

convingem  studenții să susțină țara noastră,  care trebuie să-și propună o integrare firească  prin 

expansiunea propriilor valori pe care să le complementeze prin interacțiunea cu valorile educației altor 

țări și popoare .  

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Definirea conceptelor de bază cu privire la politicile educaționale în context european; 

 Determinarea  premiselor  pentru o politică europeană de compatibilizare a sistemelor de 

învățământ;  
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 Dezvoltarea capacităților de a analiza problemele lumii contemporane, de a formula strategii de 

soluționare a acestora,  antrenând valorile naționale; 

 Formarea aptitudinilor de  analiză și acceptare a noilor educații; 

 Dezvoltarea abilitaților de  elaborare a politicilor eficiente pentru integrarea sistemelor de 

învățământ pentru o viață mai buna;  

 Formarea competențelor de analiză a doctrinelor educaționale în Europa contemporană, educația 

în țările est-europene și cea din țările Europei centrale;  

 Dezvoltarea abilităților de analiză a doctrinei educaționale în Republica Moldova și reforma 

educației și învățământului în Republica Moldova; 

 Elaborarea soluțiilor  posibile de înlăturare a  blocajelor în procesul de compatibilizare a 

sistemelor de învățământ al Republicii Moldova și al altor state europene; 

Finalităţi de studii 

 Să posede capacități de a sistematiza cunoștințele cu privire la politicile educaționale în context 

european;  

 Să argumenteze eficiența premiselor pentru o politică europeană;  

 Să evidențieze  pericolul  problemelor lumii contemporane;  

 Să determine actualitatea  conceptelor susținute de politicile educaționale europene; 

 Să dezvolte noi cunoștințe despre noile educații;  

 Să selecteze acele  premise care ar contribui eficient și efectiv la constituirea unor politici 

europene în domeniul învățământului;  

 Să determine  diferențele dintre cele doua tipuri de educație: răsăriteană și occidentală;  

 Să argumenteze rolul politicilor educaționale în context european în formarea orizontului 

profesional al viitorilor psihologi; 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 
6. Strategii de evaluare 

 Joc de rol; 

 Dezbatere (2 grupe); 

 Harta conceptuală; 

 Posterul; 

 Portofoliul; 

 Referat; 

 

 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Premise pentru o politică europeană de compatibilizare a 

sistemelor de învățământ; 
4 4 

2.Noua filosofie a educației; 3 3 

3.Doctrine educaționale în Europa contemporană;  4 4 

4.Educația și învățământul în țările est-europene (Rusia, Ukraina, 

Georgia, Armenia , Azerbaigian) ; 
2 2 

5.Educația și învățământul în țările Europei centrale (Estonia, 

Lituania, Letonia, Polonia, Cehia, Slovenia, Ungaria, Romania, 

Bulgaria, Jugoslavia, Macedonia, Serbia, Muntenegru, Albania) ; 

3 3 

6.Doctrina educațională în Republica Moldova; 4 4 

7.Reforma educației și învățământului în Republica Moldova; 3 3 

8.Repere și deschideri ale sistemului de învățământ din Republica 

Moldova pentru o compatibilizare cu sisteme educaționale din 

Europa; 

3 3 

9.Compatibilizarea sistemului de învățământ al Republicii Moldova 

și ale altor state europene; 
4 4 

Total 30 30 
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7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. A Guide to the National Curriculum. SCAA, ACAC, London, 1996; 

2. Aftinică, M.  Valoare și valorizare. Contribuții moderne la filozofia valorilor Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 1994; 

3. Andrei, P. Filozofia valorii. București, 1945; 

4. Arhip, A., Papuc L.  Noile educaţii  imperative ale lumii contemporane. Chişinău, 1996; 

5. Boudilu, P. Propositions pour ľenseignement de ľavenir. Le monde de ľEducation, 1985; 

6. Concepţia învăţământului în Moldova.  Valenţele reformei învăţământului, (Partea I)  Baltag I., 

Bucun N., Bâcu V., Cojocaru V., Constandoglo I., Pâslaru Vl., Paniko V. Chişinău: IŞPP al MŞŒ, 1992; 

7. Concepţii şi sisteme actuale de învăţământ în ţările CSI şi în Europa. Conferinţa ştiinţifică şi 

practică. Chişinău-D¸seldorf, 1992; 

8. Husar Al. Ideea europeană sau noi şi Europa. Iaşi, Institutul European. Chişinău, Editura 

Hyperion, 1993; 

9. Mihăilescu, I. Sisteme de învăţământ superior în Europa Centrală şi de Est, Bucureşti, Edituira 

Alternative,1997; 

 

Opţională: 

1. Antonesei, L.  Fundamentele culturale ale educației. Iaşi, Editura Polirom, 1996; 

2. Cristea, S. Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului. Bucureşti, Editura Didactică 

şi Pedagogică, 1996; 

3. Cucoş,C.  Pedagogie şi axiologie. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995; 

4. Formarea continuă a cadrelor didactice în Uniunea Europeană şi statele AELS/SEE. Bucureşti, 

Editura Alternative, 1997; 

5. Ionescu, M. Pedagogia învăţământului superior în faţa unor noi solicitări, Câmpul universitar şi 

actorii săi. Iaşi, Editura Polirom, 1997; 

6. Învăţământul particular. Forme şi condiţii în statele membre ale Comunităţii europene. 

Bucureşti, Editura Alternative, 1996; 

7. Legea învăţământului.  Chişinău, 1996; 

8. Maciuc, I. Formarea formatorilor. Modele alternative şi programe modulare. Bucureşti, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1998; 

9. Monteil, J.-M.  Educaţie şi formare. Perspective psihosociale. Iaşi, Polirom,  1997; 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

POLITOLOGIE 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei POLITOLOGIE 

Codul cursului U.03.O.21 

Număr de credite ECTS 5 

Anul II 

Semestrul III 

Total ore din planul de învăţământ 120 
contact direct 60 

studiu individual 60 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Pîrţac Grigore, dr. în politologie, conf .univ.; 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail grigorepirtac@yahoo.com 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

 

           Preocupările pentru cercetarea problemelor din domeniul politologiei s-au accentuat odată cu 

tranziţia societăţii moldoveneşti la un sistem politic democratic. Cursul propune analiza celor mai 

importante aspecte ale ştiinţei politice contemporane ce ţin de legităţile şi categoriile acesteia, de 

instrumentele metodologice de cercetare, de paradigmele puterii politice, sistemelor şi regimurilor 

politice, societăţii civile şi statului de drept, sistemelor de partid şi electorale, conflictelor politice etc. 

Totodată, un accent aparte se pune pe analiza factorului politic în condiţiile Republicii Moldova,în 

procesul de integrare europeană,de edificare a statului de drept. Rolul cursului normativ de Politologe în 

devenirea specialistului este considerabil, dat fiind că el contribuie nemijlocit la formarea culturii 

politice a acestuia, la asimilarea de noi cunoştinţe, noi informaţii necesare în deosebi în perioadele 

marcate de mari schimbări social-economice şi politice. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 

- să determine obiectul de studiu al politologiei şi locul politologiei în sistemul ştiinţelor politice; 

- să identifice interpretările moderne a teoriei politice; 

- să definească categoriile şi legităţile ştiinţei politice; 

- să interpreteze metodele şi funcţiile politologiei; 

- să determine raporturile conceptual–metodologice în sistemul ştiinţelor politice; 

- să identifice particularităţile de aplicare a paradigmelor  politologiei; 

- să aplice limbajul, metodele şi tehnicile  ştiinţei  politice ( politologiei ) în studiul practicii 

politice; 

- să aplice substanţa şi destinaţia socială a politicii; 

- să aplice analiza sistemică, structural-funcţională şi poststructurală în studiul politicii; 

- să clasifice şi compare sistemele şi  regimurile politice contemporane; 

- să determine specificul de funcţionare a mecanismului puterii politice; 

- să stabilească legăturile între societatea politică şi societatea civilă; 

- să clasifice tipurile  structurii de stat; 
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- să compare tipurile de partide politice şi a sistemele de partid; 

- să evidenţieze tendinţele actuale ale dezvoltării politologiei; 

Finalităţi de studii 

 

- să compare tipurile de sisteme   electorale; 

- să determine natura şi destinaţia socială a elitei în societate; 

- să compare elementele distinctive între guvernare şi opoziţie, grupuri de presiuni şi partide 

politice. 

- să stabilească locul  politologiei în sistemul ştiinţei contemporane; 

- să aprecieze rolul teoriei politice în crearea de noi paradigme de dezvoltare socială la etapa  

actuală; 

- să evalueze raporturile dintre sfera politică şi sferele non-politice; 

- să estimeze rolul puterii politice în sistemul relaţiilor sociale; 

- să estimeze  specificul de loc şi rol a sistemului politic în sistemul social global; 

- să recomande decizii  eficiente de impact a statului asupra societăţii şi personalităţii; 

- să evalueze rolul partidului politic în formarea şi funcţionarea sistemului politic; 

- să valideze abordările metodologice  vis-à-vis de rolul elitei în societate; 

- să stabilească modalităţile şi efectele de acţiune a diferitor grupuri de presiuni în societate; 

- să reevalueze mecanismele socializării politice la etapa actuală; 

- să aprecieze rolul funcţional al conflictelor politice în dinamizarea şi raţionalizarea relaţiilor 

sociale; 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

 

- Prelegeri interactive, Analiza cazurilor politice, Discuţii-dezbateri,  Explicaţia, Sociodrama 

(jocul de rol). 

- Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Analiza cazurilor clinice – 25 % 

evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Almond G. Cultura civică: atitudini politice şi democraţie în cinci nаţiuni. - Bucureşti, 1996. 

2. Aristotel. Politica. - Bucureşti, 1996. 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Politologia ca ştiinţă. Obiectul de studiu. 2 2 

2.Constituirea şi evoluţia gîndirii politico-juridice. 2 2 

3.Puterea politică şi mecanismul realizării ei. 2 2 

4.Sistemul politic 2 2 

5.Regimul politic 2 2 

6.Societatea politică. Statul, element principal al societăţii politice 2 2 

7.Partidele şi mişcările social-politice 2 2 

8.Societatea civilă 2 2 

9.Sisteme electorale 2 2 

10.Elita politică şi liderismul politic 2 2 

11.Democraţia şi politica.Grupurile de presiune. 2 2 

12.Cultura politică 2 2 

13.Conştiinţa şi ideologia politică 2 2 

14.Conflictele sociale şi modalităţi de soluţionare. 2 2 

15.Politica şi relaţiile internaţionale.Relaţiile politice naţionale. 2 2 

Total 30 30 



36 

 

3. Bruhis M. Republica Moldova, de la destrămarea imperiului sovietic la restaurarea imperiului rus. - 

Bucureşti, 1997. 

4. Carpinschi A., Bocancea C. Ştiinţa politicului. - Iaşi, 1998. 

5. Casiadi O.Structura şi funcţionarea puterii politice în Republica Moldova.-Chişinău,2007. 

6. Cum se consolidează democraţia. – Iaşi, Polirom, 2004. 

7. Dahl R. Poliarhiile. - Iaşi, 2000. 

8. Enciu N. Politologie. – Chişinău, 2005 

9. Fisichella D. Ştiinţa politică. Probleme, concepte, teorii. – Iasi, Polirom, 2007. 

10. Fruntaşu P. Sistemele politice contemporane (analiză comparativă). Partea I-II. – Chişinău, 2001. 

11. Fruntaşu P., Varzari P. Societatea civilă şi statul. // MOLDOSCOPIE. (Probleme de analiză 

politică). Partea XVII. - Chişinău, 2001. 

12. Huntington P. Ordinea politică a societăţilor în schimbare. - Iaşi, 1999. 

13. Lijphart A. Modele ale democraţiei. - Iaşi, Polirom,  2000. 

14. Manual de relaţii internaţionale.  -  Iaşi, Polirom, 2006. 

15. Manual de ştiinţă politică. - Iaşi, Polirom, 2005. 

16. Margarint A. Transformarea elitei politice din Republica Moldova. // Republica Moldova la 

începutul mileniului III: realităţi şi perspective. – Chişinău, 2001. 

17. Marin C. Descoperirea societăţii civile (cazul Republicii Moldova). // Republica Moldova la 

începutul mileniului III: realităţi şi perspective. – Chişinău, 2001. 

18. Măgureanu V. Sociologie politică. - Bucureşti, 2006.  

19. Moşneaga V. Sistemul protecţiеi sociale a populaţiei din Republica Moldova: esenţa şi mecanismul 

realizării. // MOLDOSCOPIE. Probleme de analiză politică. Partea  IV. - Chişinău, 1994. 

20. Politologia. Partea I. - Chişinău, 1993. 

21. Politologia. Partea II. - Chişinău, 1995. 

22. Saca V., Saca S. Politica socială în condiţiile Republicii Moldova: deficienţe de fundamentare şi 

promovare. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea  XVIII. - Chişinău, 2002. 

23. Wight M. Politica de putere. - Chisinau, 1998. 

 

Opţională: 

1. Fruntaşu P., Rusnac Gh. Republica Moldova pe calea democratizării. – Chişinău, 1999. 

2. Lijphart A. Democraţia în societăţile plurale. – Iaşi, 2002. 

3. Miroiu A.  Fundamentele politicii. - Iaşi, Polirom, 2006. 

4. Moraru V. Mass media vs politica. - Chişinău, 2001. 

5. Oxford. Dicţionar de politică. Univers enciclopedic. - Bucureşti, 2001. 

6. Pirtac G.,Stan V.Politologie.Suport de curs.-Chisinau,2013. 

7. Pîrţac G.,Casiadi O.,Porcescu S. Ştiinţe politice.-Chişinău,2008. 

8. Pluripartidismul în Moldova: esenţa şi specificul formării. - Chişinău, 2000. 

9. Politologia. Partea III. - Chişinău, 1995.  

10. Politologia. Partea IY. - Chişinău, 1998.  

11. Rusnac Gh., Cernencu M., Galben A., Solomon C. Republica  Moldova: istoria politică (1989-

2000). Documente şi materiale. Vol. I-II. - Chişinău 2001.  

12. Saca S., Saca V. Formarea liderilor în condiţiile societăţii post-sovietice: aspecte de gen. // 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea  XXI. - Chişinău, 2003.  

13. Saca V. Interese politice şi relaţii politice: dimensiuni tranzitorii. - Chişinău, 2001. 

14. Sartori G. Teoria democraţiei reinterpretată. - Iaşi, 1999. 

15. Spinei T., Introducere în politologie. – Chişinău, 2003. 

16. Şleahtiţchi M. Liderii. - Chişinău, 1998. 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

DIDACTICA  PSIHOLOGIEI 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii 0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei DIDACTICA  PSIHOLOGIEI 

Codul cursului F.05.O.29 

Număr de credite ECTS 5 

Anul III 

Semestrul V 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Davidescu Elena, dr., lector superior 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail davidescue@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Didactica psihologiei reprezintă cartea de vizită a fiecărui psiholog, care activează în 

şcoală, dar mai ales cel care predă lecții de psihologie în liceu, claselor a X-a – XI-a.  

Procesul de învăţământ implică trei laturi sau activităţi complementare: predare – învăţare – evaluare. 

Pe de o parte, activitatea de predare, care ţine mai mult de profesor şi prin care acesta realizează dirijarea 

învăţării elevului şi, pe de altă parte, activitatea de învăţare, de însuşire a cunoştinţelor, deprinderilor, 

care ţine mai mult de elev. În acelaşi timp însă, desfăşurarea optimă a instruirii presupune o informare 

atât a profesorului, cât şi a elevului asupra rezultatelor obţinute. Profesorul are nevoie să cunoască în ce 

măsură a realizat obiectivele propuse, în timp ce elevul are nevoie de o validare a paşilor întreprinşi 

pentru a şti dacă poate merge mai departe în procesul instruirii. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Formarea abilităţii de autoinstruire; 

 Optimizarea procesului didactic la psihologie; 

 Cunoaşterea diverselor metode, mijloace şi procedee didactice;  

 Dezvoltarea competenţelor de elaborarea a proiectului didactic; 

 Formarea abilităților de predare a lecţiei în liceu. 

Finalităţi de studii 

 să cunoască limbajul psihologic; 

 să conştientizeze necesitatea aplicării strategiilor discursive; 

 să relateze despre specificul organizării şi desfăşurării lecţiilor de psihologie; 

 să definească conceptul de obiectiv educaţional; 

 să relateze despre relaţia finalităţi – scopuri – obiective; 

 să caracterizeze funcţiile pedagogice ale mijloacelor de învăţământ; 

 să relateze despre condiţiile  şi exigenţele faţă de aplicarea mijloacelor didactice moderne în predarea 

psihologiei. 

 să elaboreze un Proiect didactic la psihologie; 

 să determine problematica obiectivelor educaţionale; 
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 să argumenteze specificul didacticii psihologiei; 

 să evalueze cerinţele şi competenţele profesorului de psihologie; 

 să caracterizeze laturile procesului de învăţământ; 

 să descrie lecţia şi tipurile de lecţie  desfăşurate în activitatea de instruire în liceu. 

 să proiecteze/planifice activitatea profesorului de psihologie conform standardelor profesionale; 

 să analizeze „descrierea” şi  „explicaţia”  în predarea psihologiei; 

 să identifice strategii argumentative în predarea psihologiei; 

 să compare metode şi tehnici de evaluare în domeniul psihologiei cu alte domenii. 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut 

Realizarea în timp 

Curs 
Seminari

i 

1. Didactica psihologiei: obiectul de studiu 4 4 

2. L

imbajul psihologic şi dificultăţile receptării lui 
4 4 

3. Lecţia ca formă de organizare a activităţii şcolare. Tipuri de lecţii. 4 4 

4. Taxonomia strategiilor de predare a psihologiei în liceu 2 2 

5. Obiectivele educaţionale: operaţionalizare  şi tipologii  4 4 

6. Mijloacele didactice aplicate în cadrul lecţiilor de psihologie 4 4 

7. Proiectarea activităţii didactice  4 4 

8. Evaluarea performanţelor şcolare 4 4 

Total 30 30 

 

6. Strategii de evaluare 

GPP- Gândește singur - Discută în perechi - Prezintă colegilor, Reacţia imediată, Reacţia cititorului, 

Linia valorii, Cercetarea împărtăşită, Secvenţe contradictoriii, Pânza discuţiei, Graficul T, Graffitti etc. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Albulescu I. Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane,  Iaşi: Polirom. 2000. 

2. Bocoş M-D. Instruirea interactivă. Repere axiologice şi metodologice. Iaşi: Polirom. 2013 

3. Bocoş Vl. Instruire interactivă. Cluj-Napoca. 2002. 

4. Cerghit I. Metode de învăţământ.  Iaşi: Polirom: 1997. 

5. Cerghit I., Neascşu I. Prelegeri pedagogice. Iaşi: Polirom. 2001. . 

6. Cojocariu M. Teoria şi metodologia instruirii. Bucureşti: EDP. 2008 

7. Sălăvăstru D. Didactica psihologiei, Iaşi: Polirom, 2006  

Opţională: 

1. Cosovan O. Proiectînd o sesiune de dezvoltare a gîndirii critice, în Didactica Pro, nr.2 (24) 2004. 

2. Crenguţa O. Strategii didactice interactive. Bucureşti: EDP.  2007  

3. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Bucureşti-Chişinău. 2000. 

4. Cucoş C. Pedagogie. Ed. a II-a, Iaşi: Polirom, 2006.  

5. Iucu Romiţă. Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative. Iaşi: Polirom. 2008 

6. Jinga I. Istrate E. Manual de pedagogie. Bucureşti: ALL. 2006  

7. Negreţ  I., Jingă I. Învăţarea eficientă. Bucureşti. 1996. 

8. Pătraşcu L., Pătraşcu. D., Incursiuni în tehnologii pedagogice moderne şi proiectarea pedagogică, 

Chişinău, 1998 

9. Silistraru N. Vadecum în pedagogie. Material didactic. Chişinău: UST, 2010 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA  SĂNĂTĂŢII 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA  SĂNĂTĂŢII 

Codul cursului S.05.A.30 

Număr de credite ECTS 4 

Anul III 

Semestrul V 

Total ore din planul de învăţământ 60 
contact direct 30 

studiu individual 30 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Ostrovari Petru, dr. în medicină, conf. univ. 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail petru.ostrovari.49@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Actualitatea cursul universitar Psihologia sănătăţii este incontestabilă prin obiectivul ei general și 

contribuția în realizarea competențelor profesionale precum și corelarea acestuia cu alte cursuri din 

program. În acest context, cursul constituie o conexiune cu cursurile fundamentale și de specialitate care 

concură la formarea profesională a viitorilor  psihologi. 

Scopul disciplinei constă în achiziţionarea de către studenţi a metodelor şi temelor relevante, în scopul 

aplicării psihologiei în intervenţiile legate de sănătate, asupra modului în care oamenii sunt afectaţi 

psihologic de către boală şi asupra modului în care diverse comportamente şi cogniţii influenţează 

sănătatea şi boala. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoaşterea şi utilizarea corectă  a conceptelor, termenilor şi noţiunilor specifice domeniului 

psihologiei sănătăţii; 

 dezvoltarea capacităţilor de analiză şi sinteză a relaţiei sănătate-boală; 

 conştientizarea problemelor legate de boli somatice; 

 formarea competenţelor profesionale necesare pentru intervenţia psihologică cu pacienţii dificili. 

Finalităţi de studii 

− să înţeleagă boala în tripla ei dimensiune: biologică, psihologică şi socială; 

− să devină familiari cu abordările moderne ale celor mai frecvente boli psihosomatice (de 

exemplu, cardiovasculare, pulmonare, alergice, etc.); 

− să  înţeleagă rolul psihologiei clinice şi a sănătăţii în practica clinică de zi cu zi; 

− să poată identifica contribuţia factorilor psihologici în patologie şi posibilitatea de a se adresa 

acestora prin intermediul psihoterapiei şi consilierii; 

− să cunoască schimbările comportamentului şi a stilului de coping; 

− să identifice variatele tulburări psihologice şi principalele trăsături de personalitate corelate cu 

sănătatea şi boala; 

− să înveţe despre comunicarea medic-pacient şi importanţa ei în îmbunătăţirea complianţei la 

recomandările privind comportamentele sanogenetice; 

− să  înveţe despre diversele tipuri de pacienţi dificili sau critici şi câteva strategii; 

mailto:petru.ostrovari.49@mail.ru
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− să devină familiari cu valorile etice ale psihologiei medicale; 

− să studieze pe cont propriu temele de psihologie medicală şi să le aplice în clinică. 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Prelegeri interactive, Analiza cazurilor clinice, Discuţii-dezbateri,  Explicaţia, Sociodrama (jocul de 

rol). 

PPT; Posterul, Discuţii, Elaborarea proiectelor de prevenţie, Trainingul psihosocial, etc. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Analiza cazurilor clinice – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Bradu-Iamandescu I. Psihologie medicală, Bucureşti: Info Medica, 1997, 316 p. 

2. Cosman D. Psihologie medicală, Iaşi: Polirom, 2010, 462 p. 

3. Crumpei I. Stresul traumatic secundar, Iaşi: Institutul European, 2014, 225 p. 

4. Dafinoiu I., Boncu Şt. Psihologie socială clinică, Iaşi: Polirom, 2014, 509 p. 

5. David Daniel, Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Polirom, Iaşi, 2006 

6. Enăchescu C. Tratat de igienă mintală. Iaşi: Polirom. 2004, 404 p. 

7. Enăchescu C. Tratat de psihanaliză şi psihoterapie, Iaşi: Polirom. 2003, 388 p. 

8. Fontaine O. Ghid clinic de terapie comportamentală şi cognitivă, Iaşi: Polirom, 2008 

9. Holdevici I. Neacşu V. Consiliere psihologică şi psihoterapie în situaţiile de criză. Bucureşti: 

Dual Tech. 2006 

10. Holdevici Irina,  Elemente de psihoterapie, Editura AU, Bucureşti, 1997 

11. Iamandescu I.-B. Stresul psihic: din perspectiva psihologică şi psihosomatica. Infomedica. 

Bucureşti. 2002 

Opţională: 

1. Băban A. Stres şi personalitate, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998, 231 p. 

2. Boyes A. Cum să scapi de anxietatea. Strategii simple şi eficiente pentru a viaţă mai bună, Trad. 

Brateş I, Bucureşti: Litera, 2017, 219 p. 

3. Cocoara M. Stresul. Definire, manifestare, prevenire. Editura Crisserv. Medias. 2005 

4. Dafinoiu I. Elemente de psihoterapie integrativă, Iaşi: Polirom, 2001, 230 p. 

5. Derevenco P. Stresul în sănătate şi boală. De la teorie la practică. Cluj-Napoca: Dacia, 1992 

6. Enăchescu C. Tratat de psihologie morală, Ediţia a III-a, Iaşi: Polirom, 2008, 390 p. 

7. Perris, C., Psihoterapia pacientului dificil, Timişoara: Hestia, 2000. 

8. Plozza L. Viata alături de stres, strategii de învingere a anxietăţii. Iaşi: Contact internaţional. 

1997 

 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1. Introducere în Psihologia Sănătăţii 3 3 

2. Modele ale sănătăţii şi bolii 2 2 

3. Rolul factorilor cognitivi în sănătate  3 3 

4. Rolul comportamentului în sănătate 2 2 

5. Stresul şi riscul pentru boală 3 3 

6. Educaţia pentru sănătate şi etapele realizării unui proiect de 

prevenţie 
2 2 

Total 15 15 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

EDUCAŢIA  PENTRU  SĂNĂTATE 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei EDUCAŢIA  PENTRU  SĂNĂTATE 

Codul cursului S.05.A.31 

Număr de credite ECTS 4 

Anul III 

Semestrul V 

Total ore din planul de învăţământ 60 
contact direct 30 

studiu individual 30 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Ostrovari Petru, dr. în medicină, conf. univ. 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail petru.ostrovari.49@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitare Educaţia  pentru  sănătate reflectă cunoştinţe generale despre promovarea modului 

sănătos de viaţă în familie şi şcoală. În acest sens, considerăm acest curs a fi relevant pentru studenţii 

anului III, programul de studii Psihologie, în baza următoarelor argumente:  

 La nivelul politicilor sociale, vorbim de promovarea sănătăţii, care constituie de fapt strategia de 

mediere între indivizi şi mediul în care trăiesc. Această strategie sintetizează alegerea personală şi 

responsabilitatea societăţii faţă de sănătate.  

 Spre deosebire de promovarea sănătăţii, educaţia pentru sănătate reprezintă o activitate 

organizată şi sistematică în cadrul căreia sunt incluse: conştiinţa stării de sănătate, procesul de predare-

învăţare şi participarea directă a indivizilor sau grupurilor sociale. De regulă, ea se desfăşoară la trei 

nivele: informai, non-formal şi formal. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoaşterea conceptelor şi noţiunilor specifice Educaţiei pentru sănătate; 

 recunoaşterea semnelor unor boli mai frecvent întâlnite la copiii de vârstă şcolară; 

 valorificarea necesităţii educaţiei pentru sănătate la vârsta şcolară; 

 implicarea activă în cadrul activităţilor practice de dezvoltare a competenţelor profesionale. 

Finalităţi de studii 

− să identifice factorii nocivi asupra stării de sănătate a şcolarului; 

− să determine problematica inadaptării şcolare şi a oboselii; 

− să recunoască simptomele unor boli frecvent întâlnite la copiii de vârstă şcolară; 

− să devină familiari cu abordările moderne ale celor mai frecvente boli psihosomatice; 

− să cunoască metode de prevenire a infecţiilor respiratorii, bolilor cardiovasculare, bolilor 

digestive, bolilor renale, bolilor sistemului nervos, bolilor cutanate, etc. 

− să enumere stadiile consumului de alcool şi de alte droguri; 

− să argumenteze rolul familiei, al şcolii în educarea elevilor privind consumul de alcool; 

− să completeze tabelul cu necesarul estimativ al diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea 

mailto:petru.ostrovari.49@mail.ru
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dietei la copii şi adolescenţi; 

− să respecte regimul zilei, în vederea dobândirii de atitudini faţă de igiena personală corectă; 

− să elaboreze strategii de prevenire a consumului de droguri la elevi. 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Convorbirea, prezentarea PPT, lucrul individual, lucrul în perechi, întrebări şi reflecţie, discuţie ghidată, 

ateliere de lucru, turul galeriei, graficul T, Tehnica Ciorchinele, Exerciţiul „Comportamente magice”, 

metoda „Scaunul fierbinte”, analiza SWOT, lucrul în grup, tehnica „Păianjenul”, etc.  

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Analiza studiilor de caz – 25 % 

- evaluare finală: Examen  

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Bradu-Iamandescu I. Psihologie medicală, Bucureşti: Info Medica, 1997, 316 p. 

2. Cosman D. Psihologie medicală, Iaşi: Polirom, 2010, 462 p. 

3. Crumpei I. Stresul traumatic secundar, Iaşi: Institutul European, 2014, 225 p. 

4. Dafinoiu I., Boncu Şt. Psihologie socială clinică, Iaşi: Polirom, 2014, 509 p. 

5. David Daniel, Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Polirom, Iaşi, 2006 

6. Enăchescu C. Tratat de igienă mintală. Iaşi: Polirom. 2004, 404 p. 

7. Enăchescu C. Tratat de psihanaliză şi psihoterapie, Iaşi: Polirom. 2003, 388 p. 

8. Fontaine O. Ghid clinic de terapie comportamentală şi cognitivă, Iaşi: Polirom, 2008 

9. Holdevici I. Neacşu V. Consiliere psihologică şi psihoterapie în situaţiile de criză. Bucureşti: Dual 

Tech. 2006 

10. Holdevici Irina,  Elemente de psihoterapie, Editura AU, Bucureşti, 1997 

11. Iamandescu I.-B. Stresul psihic: din perspectiva psihologică şi psihosomatica. Infomedica. 

Bucureşti. 2002 

 

Opţională: 

1. Băban A. Stres şi personalitate, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998, 231 p. 

2. Boyes A. Cum să scapi de anxietatea. Strategii simple şi eficiente pentru a viaţă mai bună, Trad. 

Brateş I, Bucureşti: Litera, 2017, 219 p. 

3. Cocoara M. Stresul. Definire, manifestare, prevenire. Editura Crisserv. Medias. 2005 

4. Dafinoiu I. Elemente de psihoterapie integrativă, Iaşi: Polirom, 2001, 230 p. 

5. Derevenco P. Stresul în sănătate şi boală. De la teorie la practică. Cluj-Napoca: Dacia, 1992 

6. Enăchescu C. Tratat de psihologie morală, Ediţia a III-a, Iaşi: Polirom, 2008, 390 p. 

7. Perris, C., Psihoterapia pacientului dificil, Timişoara: Hestia, 2000. 

8. Plozza L. Viata alături de stres, strategii de învingere a anxietăţii. Iaşi: Contact internaţional. 1997 

 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1. Educaţia pentru sănătate în contextul educaţiei şcolare 2 2 

2. Dezvoltarea psihică a copilului 2 2 

3. Alimentaţia copilului 2 2 

4. Necesitatea educaţiei pentru sănătate la vârsta şcolară 2 2 

5. Factori nocivi asupra stării de sănătate a şcolarului 2 2 

6. Igiena copilului de vârsta şcolară 2 2 

7. Boli frecvent întâlnite la copiii de vârstă şcolară 2 2 

8. Primul ajutor posibil de acordat elevilor de către personalul 

didactic 
1 1 

Total 15 15 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA MUNCII 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA MUNCII 

Codul cursului S.05.O.32 

Număr de credite ECTS 4 

Anul III 

Semestrul V 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Țâgulea Ion, dr. în pedagogie, conf. univ; 

Titularul activităţilor de seminar Roșca Tatiana, lector universitar 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Psihologia muncii este destinat studenților anului I, profilul Psihologie. Ca parte a 

planului integru de învățământ acest curs urmărește scopul de a familiariza studenții cu aspectele de bază 

a psihologiei muncii, întrucât  este o ramură care se dezvoltă pe măsură ce societatea se implică tot mai 

mult in industrializarea mediului înconjurător, în găsirea de noi resurse și mijloace de existență,  prin 

care să-și satisfacă trebuințele materiale si spirituale. Disciplina „ Psihologia muncii „  abordează o 

diversitate  tematică de intervenție foarte largă:  ea se extinde de la metodele de angajare, instruire, 

evaluare a personalului, până la formularea teoriilor despre cum funcționează organizațiile și cum pot 

deveni mai eficiente. Se focalizează pe muncă,  care reprezintă  un raport social, o activitate colectivă, 

prin care omul intră in relație cu ceilalți oameni,  generând raporturi interumane. Sperăm să ajutăm 

studenții să realizeze că munca înseamnă și realizarea unui proiect,  atingerea unui țel mai apropiat sau 

mai îndepărtat, ocupând un loc  în sistemul de norme si valori a societății. Astfel, viitorii psihologi vor 

deprinde sa evalueze munca și se vor implica in acțiuni de motivare a angajaților,  de evaluare a calității 

vieții psihice a acestora. Vor fi pregătiți și antrenați în expertize post-accident si acțiuni de prevenire a 

incidentelor de muncă,  vor studia comportamentul în contextul muncii și vor aplica rezultatele 

cercetărilor,  a investigațiilor teoretice în practică. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Cunoașterea conceptelor de bază cu privire la psihologia muncii; 

 Descrierea  metodelor de cercetare cu caracter general și specific în psihologia muncii;  

 Formarea capacităților de a determina factorii componenți a condiției de muncă; 

 Delimitarea conceptelor de analiză ergonomică a  muncii și a relațiilor ergonomice; 

 Descrierea  postului de muncă;  

 Determinarea  factorilor de ambianță care condiționează randamentul în muncă;  

 Analiza factorilor care determină satisfacție sau insatisfacție în muncă; 

 Recunoașterea  exigențelor muncii și rolul lor în creșterea productivității muncii; 

 Analiza erorilor  de norme la nivelul instituțiilor și consecințele  acestora;   

 Recunoașterea  diferenței între psihogramă și psihoprofesiogramă; 
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 Delimitarea  factorilor ce favorizează integrarea profesională; 

 

Finalităţi de studii 

 

 Să  sistematizeze cunoștințele referitoare la psihologia muncii;  

 Să explice și să analizeze cu eficiență teoriile clasice și contemporane a motivației în muncă; 

 Să argumenteze rolul monografiilor profesionale și importanța acestora;  

 Să definească actualitatea conceptelor și noțiunilor cu privire la activitatea de muncă în societatea 

actuală; 

 Să precizeze diferența dintre psihologia personalului,  inginerească, organizațională și economică; 

 Să descrie  caracteristicile sistemului „ om-mașină-mediu” și să poată defini rolul acestora în sistemul 

dat;  

 Să determine importanța factorului uman în procesele automatizate și să poată face analiza cognitivă 

a activității; 

 Să selecteze strategiile folosite de operatori în realizarea diferitor funcții operaționale;  

 Să argumenteze  rolul „ psihologiei muncii „  în formarea profesională a viitorilor psihologi; 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 
  

6. Strategii de evaluare 

 Conversaţia individuală; 

 Exercițiul; 

 Studiul de caz; 

 Evaluarea curentă și finală;  

 evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

 evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Annett, J., & Duncan, D. Task analysis and training design.Occupational 

2. Blum, M.L., Naylor, J.C. Industrial Psychology. Its Theoretical and Social Foundations. New 

York: Harper & Row, Publishers, 1968; 

3. Bruner, J. Car la culture donne forme à l'esprit. Paris: ESHEL, 1990; 

4. Clot, Y.  La fonction psychologique du travail. Paris : PUF, 1999; 

5. Damos, D.L. (Ed.).  Multiple task performance. London : Taylor & Francis, 1991; 

6. De Montmollin, M.  L’intelligence de la tâche. Bern : Peter Lang, 1986; 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Conceptele fundamentale ale psihologiei muncii.  2 6 

2.Metodele de descriere și analiză a muncii. 4 6 

3.Studiul profesiunilor 2 6 

4.Rolul ambianței în procesul muncii. 2 6 

5.Motivația în muncă.  2 6 

6.Satisfacția în muncă. 2 6 

7.Comunicare și conflict în procesul muncii. 4 6 

8.Adaptarea și inadaptarea profesională. 2 6 

9.Orientarea școlară și profesională.  2 6 

10.Angajarea personalului. Recrutarea. Selecția și integrarea 

personalului la locul de muncă. 
4 3 

11.Asistența psihologică în procesul muncii.  4 3 

TOTAL 30 60 
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7. De Montmollin, M.  Vocabulaire de l'ergonomie. Toulouse: Octares, 1997; 

8. Dejours, C.  Travail: usure mentale. Paris: Bayard editions, 1993; 

9. Francès, R.  Motivation et efficience au travail. Liège: Mardaga, 1995; 

 

Opţională: 

1. Annett, J. & Stanton, N.A. Task analysis. London : Taylor & Francis, 2000;  

2. Dejours, C.  Le facteur humain. Paris: PUF, 1995; 

3. Kelloway, E.K., Day, A.  Building Healthy Workplaces: Where We Need to Be. Canadian 

Journal of Behavioural  Science, 2005; 

4. Kenny, D.T., Cooper, C.L.  Introduction: Occupational Stress and Its Management. International 

Journal of Stress Management, 2003; 

5. Landy, F.J., Conte, J.M.  Work in the 21st century. An introduction to industrial and 

organizational psychology. 2nd Edition. Maiden, MA: Blackwell Publishing, 2007; 

6. Landy, F.J., Conte, J.M. Work in the 21st century. An introduction to industrial and 

organizational psychology. NY: McGrawe-Hill, 2004; 

7. Lazarus, R., Cohen-Crash, Y. Discrete Emotions in Organizational Life, Emotions at Work, 

2001; 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

TERAPII INTEGRATE 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei TERAPII INTEGRATE 

Codul cursului S.05.A.33 

Număr de credite ECTS 3 

Anul III 

Semestrul V 

Total ore din planul de învăţământ 90 
contact direct 45 

studiu individual 45 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Aurelia Cojocaru, dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar Panczi Violina 

e-mail psiholog.abc@gmail.com 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

      „Terapii integrate” este un curs important în procesul de formare a viitorilor psihologi. Scopul de 

bază a acestui curs este de a forma la studenții-psihologi aptitudinile necesare unui specialist în terapii 

integrate. În ultimii ani, sintagma ”terapie integrată” a început să se bucure de mai multă considerație, 

întrucât un număr tot mai mare de terapeuți o utilizează în demersul lor psihologic. Cursul este important 

și prin faptul că pune baza unor anumite aptitudini de relaționare ale practicianului, facilitând  

înțelegerea optimă a posibilelor semnificații ale simptomelor, sentimentelor, cognițiilor, atitudinilor 

pacientului. Studenții vor învăța totodată  să facă apel la toate școlile și curentele psihologice pentru a 

reuși o abordare complexă a cazurilor și să poată combina mai multe tehnici în oferirea sprijinului 

solicitat. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 să cunoască conceptele de bază în domeniul terapiilor integrate; 

 să identifice  beneficiile terapiei integrate asupra beneficiarului; 

 să evalueze efectele în urma aplicării terapiilor integrate; 

 să determine procedurile de evaluare în terapie; 

 să delimiteze modelele specifice  terapiilor integrate; 

Finalităţi de studii 

 

 să cunoască caracteristicele generale și definitorii a terapiilor integrate; 

 să cunoască specificul relației terapeutice; 

 să  selecteze o anumiă metodă de rezolvare a problemelor clientului; 

 să fie eficienți în munca terapeutică; 

 să posede cunoștințe teoretico-practice pentru utilizarea terapiilor integrate în contexte specifice; 
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5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Evaluarea prevede 2 testari,referate, comunicari-dicutii,experimente,observari, raspunsuri la seminare 

etc. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Allport  W.G, Structura şi dezvoltarea personalitatii, Ed.Didactica şi Pedagogica,Bucuresti, 

1981 

2. Cosmovici N., Pirozynski T. Psihoterapie prin metoda trainingului autogen, Revista Medico-

chirurgicala nr.14,Iasi, 1985 

3. Dafinoiu I, Psihoterapie şi educatie în cultura şi personalitate, Ed.Militara,Bucuresti, 1991 

4. Dorofte T., Orientari şi tendinte în psihoterapia contemporana, Ed. Stiintifica, Bucuresti,1991 

5. Enachescu C., Tratat de Psihanaliza şi Psihoterapie ,Ed.Did. şi Ped.,Bucuresti, 1998 

6. Guimon J., Introducere în terapiile de grup.  Teorii, tehnici, programe, Polirom, 2010 

7. Holdevici I.Vasilescu I.P., Psihoterapia-tratament fara medicamente, Ed.Ceres,Bucuresti, 1993 

8. Horney K. , Personalitatea nevrotica a epocii noastre, Ed.Trei, Bucuresti, 1996 

9. Horney K., Directii noi în psihanaliza,  Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1995 

10. Oprea N.,Revenco M.,Cosmovici N,, Psihologie generala, si Medicala, Ed.Stiinta, Chisinau, 

1993 

11. O Brien M., Houston Gaie,, Terapia integrativă,ghid practice, Polirom, 2009 

12. Sen A., Educatie şi terapie.Oviziune educationala asupra psihoterapiei, Ed.Didactica şi 

Pedagogica, Bucuresti, 1978 

13. Sen A., Laboratorul de Psihologie clinica, Ed.Stiintifica şi Enciclopedica, Bucuresti, 1975 

14. Vianu I., Introducere în Psihoterapie, Ed.Dacia,Cluj, 1975 

15. Zoila F.A., Freud şi psihanalizele, Ed.Humanitas, Bucuresti, 1996 

16. Holdevici I., Psihoterapii scurte, Ed.Ceres, Bucuresti, 2000 

17. Dafinoiu I., Elemente de psihoterapie integrativa, Ed.Polirom, Iasi, 2000 

 

 

 

 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Introducere în terapia integrativă 2 1 

2.Aplicarea practică a terapiei integrate 4 2 

3.Etica relației terapeutice. Specialistul și rolul acestuia în terapia 

integrată 
4 2 

4.Alianța terapeutică - o perspectivă integrativă. Scopurile și 

obiectivele terapiei 
4 2 

5.Etapele terapiei-limite și durată 4 2 

6.Instrumentele profesiei. Intervenții specifice diverselor modele 4 2 

7.Relația terapeutică. Tendințe convergente 4 2 

8.Pregătirea terapeutului. Învățarea participativă 4 2 

Total 30 15 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

TERAPII SOCIALE 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei TERAPII SOCIALE 

Codul cursului S.05.A.34 

Număr de credite ECTS 5 

Anul III 

Semestrul V 

Total ore din planul de învăţământ 90 
contact direct 45 

studiu individual 45 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Cojocaru Aurelia, dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar Panczi Violina 

e-mail  

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

„Terapii sociale” este un curs important în procesul de formare a viitorilor psihologi. Scopul de bază a 

acestui curs este de a forma la studenții psihologi aptitudinile necesare unui specialist în terapii și să 

pună la dispoziție viitorilor săi clienți o eficiență terapeutică deosebită. Cursul este important și prin 

faptul că pune baza unor anumite aptitudini de relaționare ale practicianului. Aceste aptitudini trebuie 

însoțite de înțelegerea optimă a posibilelor semnificații și implicații ale simptomelor, sentimentelor, 

cognițiilor, atitudinilor, valorilor și istoricului pacientului. Totodată, terapeutul trebuie să reflecteze 

asupra consecințelor posibile ale unora dintre comportamentele sale și să le evalueze. Un terapeut bun 

trebuie să cunoască să facă apel la toate școlile și curentele psihologice pentru a reuși o abordare 

complexă a cazurilor, trebuie să poată combina mai multe tehnici și în momentele oportune să ofere 

sprijinul solicitat. Cunoașterea tuturor terapiilor sociale oferă posibilitatea terapeuților să reușească să 

susțină toți clienții în dificultate. Acestea sunt niște modele de tratament a bolnavilor cu diverse tipuri de 

tulburări și probleme. 

 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 să cunoască conceptele de bază în domeniul terapiei sociale; 

 să identifice  beneficiile terapiei asupra beneficiarului; 

 să evalueze efectele în urma aplicării terapiilor sociale; 

 să determine procedurile de evaluare în terapie; 

 să delimiteze modelele specifice  terapiilor sociale; 

Finalităţi de studii 

 să cunoască caracteristicele generale și definitorii a terapiilor sociale; 

 să cunoască specificul relației terapeutice; 

 să  selecteze o anumiă metodă de rezolvare a problemelor clientului; 

 să fie eficienți în munca terapeutică; 

 să posede cunoștințe teoretico-practice pentru utilizarea terapiilor sociale în contexte specifice; 
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5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Evaluări ; Joc de rol; Dezbatere (2 grupe); Ateliere de creaţie , Posterul, Activităţi de autoevaluare etc. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

-evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul cu teste – 25%. 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Allport  W.G., Structura şi dezvoltarea personalității, Ed.Didactica şi Pedagogica,Bucuresti, 

1981; 

2. Cosmovici. Psihoterapie prin metoda trainingului autogen, Revista Medico-chirurgicală 

nr.14,Iasi, 1985; 

3. Dafinoiu I. Psihoterapie şi educatie în cultura şi personalitate, Ed.Militara,Bucuresti. 1991; 

4. Dorofte T. Orientări şi tendințe în psihoterapia contemporană, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1991; 

5. Enachescu C. Tratat de Psihanaliză şi Psihoterapie ,Ed.Did. şi Ped.,Bucuresti, 1998; 

6. Guimon J., Introducere în terapiile de grup.  Teorii, tehnici, programe, Polirom,  2010 

7. Holdevici I.Vasilescu I.P. Psihoterapia-tratament fără medicamente, Ed.Ceres,Bucuresti, 1993; 

8. Horney K.  Personalitatea nevrotică a epocii noastre, Ed.Trei, Bucuresti, 1996; 

 

Opţională: 

1. Horney K.  Directii noi în psihanaliza,  Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1995; 

2. Oprea N.,Revenco M.,Cosmovici N, Psihologie generală si medicală, Ed.Stiinta, Chisinau, 

1993; 

3. Brien M., Houston Gaie,  Terapia integrativă, Polirom, 2009; 

4. Sen A., Educatie şi terapie.Oviziune educationala asupra psihoterapiei, Ed.Didactica şi 

Pedagogica, Bucuresti,1978;  

5. Sen A., Laboratorul de Psihologie clinica, Ed.Stiintifica şi Enciclopedica, Bucuresti, 1975; 

6. Vianu I., Introducere în Psihoterapie, Ed.Dacia,Cluj, 1975; 

7. Zoila F.A., Freud şi psihanalizele, Ed.Humanitas, Bucuresti. 1996; 

8. Holdevici I., Psihoterapii scurte, Ed.Ceres, Bucuresti, 2000; 

9. Dafinoiu I., Elemente de psihoterapie integrativa, Ed.Polirom, Iasi, 2000; 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Terapiile sociale – caracteristici generale 4 2 

2.Terapia ocupaționala și ergoterapia 6 3 

3.Meloterapia și terapia prin dans 4 2 

4.Ludoterapia 4 2 

5.Terapia prin povești si logopedia 4 2 

6.Terapia cu ajutorul animalelor. 4 2 

7.Artterapia și terapia prin teatru 4 2 

Total 30 15 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR  LUDICE 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii 0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR  

LUDICE 

Codul cursului S.05.A.35 

Număr de credite ECTS 4 

Anul III 

Semestrul V 

Total ore din planul de învăţământ 60 
contact direct 30 

studiu individual 30 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs 
Patrașcu Dumitru, dr. habilitat în pedagogie, 

profesor univ; 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Managementul activităţilor ludice implică procesul de conştientizare a studenţilor  că 

jocul este un proces de învăţare care oferă un larg  evantai  de posibilităţi prin care copiii şi adolescenţii 

îşi manifestă şi îşi dezvoltă fantezia şi aptitudinile. Activitatea ludică presupune o preocupare activă, 

ajută şi influenţează pozitiv psihicul copilului/adolescentului şi tocmai de aceea este un real mijloc 

terapeutic adjuvant al tratamentului medical. De aici reiese şi relevanţa cursului, destinat studenţilor 

anului III. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoaşterea obiectului de studiu al cursului; 

 delimitarea corectă a conceptelor fundamentale: joc, activitate de joc, activitate ludică, 

ludoterapia, etc. 

 informarea studenţilor cu metodelor educative  în lucru cu copiii cu devieri în comportament şi 

dezvoltare; 

 identificarea strategiilor de recuperare a tulburărilor de comportament prin activităţi ludice; 

 implicarea activă a studenţilor în aplicarea ludoterapiei în activitatea cu copii hiperactivi, 

impulsivi şi cu deficit de atenţie. 

Finalităţi de studii 

 să cunoască tipologia devierilor emoţionale şi de comportament ale copiilor (hiperactivitate, 

anxietate, agresivitate), cauze şi caracteristici.  

 să identifice simptomele specifice diferitor categorii de dereglări emoţionale şi de comportament 

la copii şi adolescenţi; 

 să cunoască impotanţa  jocului sub aspect terapeutic  privind  copiii cu comportament specific. 

 să aplice diverse tehnici de ludoterapie pentru depăşirea tulburărilor  de comportament la copii şi 

adolescenţi.  
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 să identifice necesităţile  educative specifice ale copiilor în baza cunoştinţelor acumulate.   

 să optimizeze procesul de suport şi de recuperare a potenţialului copilului prin activităţi de 

ludoterapie. 

 să consolideze practicile  ludice în abordarea copiilor cu comportament specific. 

 să realizeze în practică cunoştinţele dobîndite vis-a-vis de organizarea activităţilor cu copiii agresivi, 

hiperactivi şi anxioşi. 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut curs seminarii 

1. Obiectul de studiu al cursului Managementul activităţilor 

ludice 
4 3 

2. Ludoterapia şi structura procesului terapeutic 3 4 

3. Condiţiile necesare pentru ludoterapie 2 2 

4. Ludoterapia în relaţia cu copii agresivi 2 2 

5. Ludoterapia copilului hiperactiv 2 2 

6. Ludoterapia  şi copilul anxios 2 2 

TOTAL 15 15 

 

6. Strategii de evaluare 

Asocieri libere, asocieri forţate, brainstormingul; Joc de rol; Posterul; Ateliere de creaţie; Harta mintală, 

Exerciţii de dezvoltare a spiritului critic prin analiza epigrafelor; Activităţi de autoevaluare; Testarea 

psihologică a copiilor  agresivi, hiperactivi şi anxioşi; Portofoliul, etc. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

-evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul cu teste – 25%. 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Dafinoiu I. Psihoterapii scurte: strategii, metode, tehnici, Iaşi: Polirom, 2005 

2. Enăchescu C., Tratat de igienă mintală,  Editura didactică şi pedagogică, R.A Bucureşti, 1998 

3. Knight S. Tehnicile programării neuro-lingvistice, Bucureşti: Curtea veche, 2004 

4. Moldovanu I., Coadă C. 855 de jocuri şi activităţi. Ghidul Animatorului. Chişinău Asociaţia 

Youth Exchange Moldova, 2005 

5. Moldovanu I., Culea L. Cartea mare a jocurilor, Chişinău: CIDDC, 2002 

6. Mustacas C. Ludoterapia, Bucureşti: Editura”RECI” 2000 

7. Terapie ocupaţională şi reabilitare psihosocială, Chişinău, 2008 

8. Hodge D. 501 giochi e attivita per tutti i bambini. Milano: Edicart, 2003 

9. Felix A. Revista Animatorul (2005, 2006, 2007, 2008)   

Opţională: 

1. Dafinoiu I. Elemente de psihoterapie integrative, Iaşi: Polirom, 2001 

2. Dafinoiu I. Sugestie şi hipnoză, Bucureşti: Ştiinţă şi Tehnică, 1996 

3. Dafinoiu I., Jeno-Laszlo V., Hipnoza clinică, Iaşi: Polirom, 2003 

4. Holdevici I. Elemente de psihoterapie, Bucureşti: ALL, 1998 

5. Neculau A., Gilles F. Psihosociologia schimbării, Iaşi: Polirom, 1998 

6. Peseschkian Nossrat, Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie, Bucureşti: Trei, 2005 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

MANAGEMENTUL JOCULUI 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL JOCULUI 

Codul cursului S.05.A.36 

Număr de credite ECTS 4 

Anul III 

Semestrul V 

Total ore din planul de învăţământ 60 
contact direct 30 

studiu individual 30 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs 
Patrașcu Dumitru, dr. habilitat în pedagogie, 

profesor univ; 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Disciplina de studiu, Metodologia jocului, este destinată studenţilor anului III, program de studii 

Psihologie. Disciplina îşi propune să evidenţieze diversitatea analitică a jocului în context educaţional şi 

să argumenteze necesitatea interpretării jocurilor ca dimensiune particulară a realităţii psiho-

educaţionale. În calitate de metodă de recuperare psihologică, jocul valorifică la nivelul procesului 

instructiv-educativ finalităţile adaptative de tip recreativ, proprii activităţii copilului. Această metodă 

dinamizează activitatea copilului prin intermediul motivaţiilor ludice, într-un mod extrem de variat. 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 însuşirea noţiunilor de bază cu care operăm în cadrul cursului Managementul jocului; 

 studierea şi analiza comparativă a funcţiilor jocului; 

 proiectarea unui set de jocuri pentru socializarea şi recuperarea psihologică a copiilor ce prezintă 

diverse deficienţe psihice. 

Finalităţi de studii 

 să definească jocul – activitate dominantă la vârsta preşcolară; 

 să clasifice jocurile în baza mai multor criterii; 

 să explice importanţa jocului în viaţa copiilor; 

 să identifice particularităţile jocului pe nivele de vârstă şi şcolaritate; 

 să analizeze relaţia joc-educaţie –învăţare-integrare socială; 

 să recunoască o serie de teorii explicative referitoare la geneza jocului; 

 să argumenteze natura şi funcţiile jocului; 

 să proiecteze jocuri practice pentru dezvoltarea psihică a copilului; 

 să selecteze jocuri pentru copii de diferite vârste; 

 să utilizeze în practica psiho-educaţională şi socială diferite categorii de jocuri; 

 să ilustreze posibilităţile realizării recuperării sociale prin intermediul jocurilor; 

 să propună diferite jocuri pentru procesul de integrare socială a copiilor ce prezintă diverse deficienţe 

psihice. 
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5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut curs seminarii 

1. Originea şi funcţiile jocului  4 4 

2. Teorii explicative privind geneza activităţii ludice 2 2 

3. Varietatea şi diversitatea formelor de joc  2 2 

4. Structura jocului didactic 4 4 

5. Clasificarea şi organizarea jocului didactic 2 2 

6. Importanţa jucăriilor în viaţa copilului 1 1 

Total 15 15 

 

6. Strategii de evaluare 

Joc de rol, Metoda PRES, Jocuri de spargere a gheţii, jocuri de captare a atenţiei, Diagrama Ven, Masa 

rotundă, problematizarea, lucrul în perechi, lucrul în grup, Conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia. 

Evaluarea formativă conţine două probe: 

1. Eseu „Importanţa jocului în viaţa copilului”;  

2. Evaluarea Portofoliului, care cuprinde: 

- 3 proiecte de activităţi sociale cu descrierea diverselor jocuri; 

- analiză critică a metodologiei a cinci jocuri;  

- elaborarea resurselor necesare pentru conceperea a cel puţin un joc  

Rezultatele evaluării formative constituie 60% din cota notei finale. 

Evaluarea finală: examen. Nota la examen va constitui 40% din cota notei finale. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Barbu H., Popescu E., Şerban F., Activităţile de joc şi recreativ-distractive, Bucureşti: EDP, 1993 

2. Glava A., Glava C. Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002 

3. Granaci L. Educaţia prin joc: teorie şi practică. Chişinău: Editura Epigraf, 2010, 191 p. 

4. Granaci L., Grădinari G. Jocul creativ: îndrumar metodic, Chişinău: Editura Epigraf, 2014, 136 p. 

5. Miţu F. Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar, Editura Humanitas 

Educaţional, Bucureşti, 2005 

6. Răduţ-Taciu R., Nica, H., Muncaci M.L., Zi de sărbătoare în vers, cânt, culoare, Auxiliar didactic 

pentru preşcolari, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008 

Opţională: 

1. Băban A. Consiliere educaţională, Cluj-Napoca, 2001 

2. Cojocaru D. Copilăria şi construcţia parentalităţii, Iaşi: Editura Polirom, 2008, 241 p. 

3. Cucoş C. Pedagogie, Iaşi: Polirom, 2002 

4. Vîrlan M., Donica E. Activitatea psihologului cu copii de vârstă preşcolară şi şcolară mică, Chişinău, 

2004 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 
Universitatea de studii Europene din Republica 

Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii Psihologie  

Domeniul de formare profesională Științe sociale 

Programului de studii  Psihologie 

Ciclul Licență 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII 

Codul cursului F.02.O.08 

Număr de credite ECTS 5 

Anul II 

Semestrul I 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie și Asistență socială 

Titularul activităţilor de curs Cojocaru Aurelia, dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar Stavila Alina, lector, drd 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

 

Prezentul curs este destinat studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, psihologie şi arte, 

specialitatea Psihologie din anul I de studii, simestrul II. Cursul de psihologie a personalităţii se 

adresează studenţilor cu scopul de iniţiere în psihologia personalităţii, în interpretarea mai multor 

abordări ale personalităţii. Se urmăreşte cunoaşterea sintetică a personalităţii şi dezvoltarea abilităţilor de 

transpunere a noţiunilor teoretice în contexte reale care constituie o componentă fundamentală a 

pregătirii de specialitate. Astfel cursul psihologia personalității urmează să inițieze studenții în teoriile 

personalității care s-au impus în psihologie. Printre acestea sunt: abordarea psihanalitică, 

neopsihanalitică, behavioristă, umanistă, cognitivă, teoria trăsăturilor si cea a învățării sociale. 

 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei personalităţii  

 Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie  

 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei  

 Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice  

 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea 

profesiei  

Finalităţi de studii 

 să opereze cu aparatul terminologic al disciplinei, intergrînd noţiunile în modele de explicare a 

personalității;  

 să explice structura personalității în abordarea mai multor autori/ teorii; 

 să cunoască teoreticienii care au definit termenul de personalitate şi să explice care este esenţa 

definiţiei lor;  

 să cunoască componentele de bază a conştiinţei de sine a personalităţii;  

 să cunoască legăturile principale ce contribuie la integrarea personalităţii.  
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 să-şi creieze o viziune generală asupra teoriei cunoaşterii ştiinţifice, să identifice şi să 

interpreteze adecvat diferite procese ce au loc în evoluţia ei.  

 să analizeze teoriile de personalitate a diferitor autori;  

 să analizeze comparativ comportamentul determinat de trasaturi sau de situatie;  

 să compare modelul personalităţii ce se axează pe forţele umane cu modelul personalităţii privit 

într-o accepţiune vastă;  

 să aplice tehnici de evaluare a personalității;  

 să elaboreze proiecte de cercetare a diferitor aspecte a personalității; 

 să contribuie la crearea imaginii psihologului contemporan, cunoscător a personalității și 

resurselor sale interioare;  

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 
 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

Obiectul psihologiei personalității   

 
2 2 

Teoria psihanalitica a lui Freud 4 4 

Perspectiva psihodinamică de abordare a personalităţii. Jung Carl. 

Psihologia analitică 
2 2 

Teoria personalității lui Alfred Adler Psihologia individuală 2 2 

Perspectiva psihodinamică de abordare a personalităţii. Horney K. 

Psihanaliza socială a personalităţii. 
2 2 

Teoria personalității - Erich Fromm 2 2 

Teoriile psihometrice ale personalităţii (Cattel; Eysenck; Allport;) 2 2 

Orientarea umanistă în psihologia personalităţii. (Rogers; Maslow) 4 4 

Kelly  G. şi psihologia cognitivă a personalităţii. 2 2 

Eul în structura personalității.   2 2 

Personalitatea– sistem integrat subordonat: Temperamentul; 

Caracterul; Abtitudinile; Inteligența; Creativitatea 
4 4 

Metode si tehnici de cunoaștere a personalității 2 2 

Total 30 30 

 

6. Strategii de evaluare 

Hărțile conceptuale; Lucru în grup- prezentări;simulări; Portofoliul; Dezbateri; Activități de 

autoevaluare. Joc de rol; Sinteza cunoștințelor, prezentare tematică individuală și de grup, referate.etc. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Bonchiș E., Trip S., Drugaș M., Dindilega C. Întroducere în psihologia personalității. Editura 

universității din Oradea, 2006, p.303  

2. Calancea A. Psihologia personalității. Suport de curs. Tipografia Centrală, Chișinău,2006, p. 271  

3. Dafinoiu I., Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observaţia şi interviul, Ed. Polirom, 

Iaşi, 2002. p. 248  

4. Mihaela, Corina, Ţuţu, Psihologia personalitatii, Ed. a 4-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, 

Bucureşti, 2007. p.180  

5. Minulescu M. Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate. Bucureşti: Fundaţiei 

România de Mâine, 2004, p.320  

6. Zlate, M., Eul şi personalitatea, Editura Trei, Bucureşti, 2002. 

7. Minulescu M. Teoria şi practică în psihodiagnoză : Fundamente în măsurarea psihologică. 

Testarea intelectului. Bucureşti: Fundaţia România de Mâine, 2003, p.252  

8. Ghiursel R. Psihologia personalității- note de curs. Universitatea “Andrei Șaguna”Constanța 

2014, p. 102  

  



56 

 

Opţională: 

 

1. Rorschach H.  Manual de Psihodiagnostic. Testul Rorschach. Editura Trei, Bucureşti, 2000 

2. Havârneanu C. - Cunoasterea psihologica a persoanei, Ed. Polirom, Iasi, 2000 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii 0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII 

Codul cursului S.05.O.09 

Număr de credite ECTS 5 

Anul I 

Semestrul II 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs 
Micleuşanu Zinaida, doctor în Ştiinţe Pedagogice, 

lector 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail zmicleusanu@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Psihologia dezvoltării II este destinat studenţilor an. I, profilul de studii  Psihologie. 

Ca parte a planului integru de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza studenții cu: 

modificările psihologice ce survin în procesul dezvoltarii umane, începând de la faza embrionară, 

naştere şi până în perioada bătrâneţii; implicațiile psihologice ale dimensiunilor care intră în componența 

realității educaționale ce se dezvoltă într-o interdependență cu evoluția individului de-a lungul vârstelor 

și a ciclurilor de viață. 

În baza procesului de învățare a curriculumului Psihologia dezvoltării II studenții vor fi apți de a 

conștientiza schimbările care apar la fiecare perioadă de vârstă a omului. Căci formarea personalităţii în 

ontogeneză este, un proces complex construit ierarhic pe niveluri, cu diferenţe sensibile de la o 

componenţă la alta, dominate, însă, de o relativă armonie, proprie fiecărui nivel. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 să cunoască conceptele de operare în cadrul cursului Psihologia dezvoltării II;  

 să conștientizeze necesitatea studierii și esența disciplinei Psihologia dezvoltării II; 

 să cunoască particularităție dezvoltării psihice și formării personalității: pe parcursul primului an 

de viață; 

 să explice particularităție dezvoltării psihice și formării personalității: în copilăria precoce,  

 să caracterizeze particularităție dezvoltării psihice și formării personalității: în preșcolaritate; 

 să analizeze particularităție dezvoltării psihice și formării personalității: pe parcursul vârstei 

școlare mici; 

 să estimeze particularităție dezvoltării psihice și formării personalității: în preadolescență; 

 să reproducă particularităție dezvoltării psihice și manifestării personalității: pe parcursul vârstei 

adolescente; 

 să argumenteze particularitățile adulte și vârstei bătrâneții. 

 

mailto:zmicleusanu@mail.ru
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Finalităţi de studii 

 să cunoască obiectul de studiu al cursului Psihologia dezvoltării II;  

 să evidenţieze relevanţa cursului pentru viaţa cotidiană şi activitatea profesională;  

 să deducă şi să stabilească necesitatea studierii particularităților specifice dezvoltării psihice și 

formării personalității: pe parcursul primului an de viață, în copilăria precoce, în preșcolaritate, pe 

parcursul vârstei școlare mici, în preadolescență, pe parcursul vârstei adolescente, adulte și pe parcursul 

vârstei bătrâneții. 

 să determine particularitățile dezvoltării personalității: pe parcursul primilor trei ani de viață; 

 să argumenteze particularităție dezvoltării psihice și formării personalității în preșcolaritate și pe 

parcursul vârstei școlare mici; 

 să structureze particularităție dezvoltării psihice și formării personalității preadolescentului și 

adolescentului; 

 să identifice caracteristicile vârstei adulte și vârstei bătrâneții. 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Curs-prelegere, Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, 

Exerciţiul, Masa rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

-evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Adams Gerald R., Berzonsky Michael D. Psihologia adolescenței. Iaşi: Polirom, 2009. 704 p. 

2. Birch A. Psihologia dezvoltării. București: Tehnică, 2000. 311 p. 

3. Birch Ann Psihologia dezvoltării din primul an de viaţă pînă în perioada adultă: Bucureşti, Ed. 

Tehnică, 2000, 311 p.  

4. Bonchiș Elena, Familia și rolul ei în educarea copilului: Iași, Editura Polirom, 2011. 

5. Cuzneţov Larisa Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Chişinău: Centrul 

Editorial-poligrafic al USM, 2008. 624 p. 

6. Cuzneţov Larisa,Callo Tatiana, Cebanu Lilia, Hadîrcă Maria. Formarea personalităţii elevului în 

perspectiva educaţiei integrale. Chișinău:Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2013. 140 p. 

7. Golu M. Dinamica personalității. București: Paidea, 2005. 256 p. 

8. Golu P., Zlate M., Verza E. Psihologia copilului. București: E. D. P., 1995. 214 p. 

9. Harwood Robin, Scott A. Miller Psihologia copilului. Iaşi: Polirom, 2010. 944 p. 

10. Muntean Ana Psihologia dezvoltării umane. Iaşi: Polirom, 2006. 458 p. 

11. Piaget Jean Psihologia copilului, trad. de Liviu Papuc. Chișinău: Cartier, 2011. 160 p. 

12. Racu I., Racu I. Psihologia dezvoltării. Chișinău: U.P.S. ,,Ion Creangă”, 2007. 257 p. 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

Curs seminarii 

Dezvoltarea psihică și formarea personalității în primul an de   viață 4 4 

Dezvoltarea psihică și formarea personalității în copilăria precoce 2 4 

Dezvoltarea psihică și formarea personalității în preșcolaritate 2 4 

Dezvoltarea psihică și formarea personalității elevului mic 4 2 

Dezvoltarea psihică și formarea personalității preadolescentului 4 2 

Dezvoltarea și formarea personalității la vârsta adolescent 4 4 

Familia – rolul și importanța ei în creșterea și dezvoltarea copilului 4 4 

Perioada adultă 2 4 

Perioada bătrâneții 4 2 

Total 30 30 
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13. Șchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții. București: E.D.P. R.A., 1997. 509 p. 

14. Блонский Павел Петрович. Психология младшего школьника/ Павел Петрович Блонский. – 

Воронеж: НПО 'МОДЭК'; Москва: Институт практической психологии, 1997. 574 с. 

Opţională: 

1. Calaraș Carolina Cultura educației elevului. Chișinău: CEP USM, 2007. 139 p. 

2. Cuzneţov Larisa Jocul copilului și cultura educației familiale. Ghid pentru părinți, psihologi și 

educatori. Chişinău: CEP al USM, 2007. 148 p. 

3. Mitrofan Iolanda, Mitrofan Nicolae Familia de la A … la Z. Mic dicţionar al vieţii de familie. 

Bucureşti: Știinţifică, 1991.360 p. 

4. Schneider Meg F. Educația copilului meu în 25 de tehnici care nu dau greș. București: Humanitas, 

2006. 172 p. 

5. Vallieres Suzzanne Trucuri psihologice pentru părinţi. Cum să ne educăm copilul (3 - 6ani). Iaşi: 

Polirom, 2010. 254 p. 

6. Vallieres Suzzanne Trucuri psihologice pentru părinţi. Cum să ne educăm copilul (0-3 ani). Iaşi: 

Polirom, 2009. 224 p. 

7. Vallieres Suzzanne Trucuri psihologice pentru părinţi. Cum să ne educăm copilul (6-9 ani). Iaşi: 

Polirom, 2011. 264 p. 

8. Vallieres Suzzanne Trucuri psihologice pentru părinţi. Cum să ne educăm copilul (9-12 ani). Iaşi: 

Polirom, 2012.264 p.  

9. Сухомлинский В. А. Родительская педагогика. Москва: Просвещение, 1981. 126 с. 

10. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Caнкт – Петербург – 

Харьков – Москва – Минск: Питер, 1999. 651 c. 

11. Buchanan C. M., Eccles J. S., Becker J. B. Are adolescents the victims of raging hormones. 

Evidence for activational effects of hormones on moods and behavior at adolescence, Psyhological 

Bulletin, 111, Vol. M l , No. 1, (Jan), 1992. p. 62-107. 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA  PROCESELOR  REGLATORII 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii 0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA  PROCESELOR  REGLATORII 

Codul cursului S.02.O.10 

Număr de credite ECTS 5 

Anul I 

Semestrul II 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Davidescu Elena, dr., lector superior 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail davidescue@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Importanța și actualitatea cursul universitar Psihologia proceselor reglatorii reiese din adevărata menire a 

psihologiei de a înţelege omul, pentru a-i sprijini devenirea. Reiterăm faptul că acest lucru devine posibil 

odată cu însuşirea conceptelor fundamentale din psihologia proceselor psihice reglatorii. Prin intermediul 

acestui curs, studenţii învăţă conţinutul proceselor de volitiv-reglative. Ei au posibilitatea să cunoască 

dezvoltarea fenomenelor ce reglează comportamentul omului în ontogeneză. 

Omul remarcă obiectele şi fenomenele prin intermediul proceselor de cogniţie, sesizează raporturile 

dintre elestabilite în mediul ambiant, precum şi diferitelor calităţi şi însuşiri, iar atitudinea faţă de 

conţinutul cunoaşterii, relaţiile lui cu situaţiile care se confruntă o manifestă prin bucurie, tristeţe, spaimă, 

nelinişte, frică, admiraţie, plăcere, nemulţumire, entuziasm, indignare. Ansamblul acestror noi fenomene 

psihice alcătuiesc procesele afective. Deci, stările şi trăirile subiective care reflectă relaţiile omului cu 

mediul, atitudinea lui faţă de alţi oameni şi faţă de sine însuşi reprezintă procesele afective.  

În acest context, cursul universitarPsihologia proceselor reglatorii, destinat studenţilor an. I, profilul de 

studii  Psihologie, denotă posibilitatea de dezvoltare a autocontrolului emoțional la studenți. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Formarea abilităților de autoinstruire; 

 Optimizarea gestionării emoţiilor negative; 

 Dezvoltarea abilităţilor decizionale, în baza parcurgerii fazelor actului voluntar; 

 Valorificarea capacității de a identifica, descrie şi clasifica procesele psihice reglatorii, etc. 

 Exemplificarea cazurilor concrete în ceea ce priveşte manifestarea proceselor psihice reglatorii în 

comportamentul cotidian. 

Finalităţi de studii 

 să descrie principalele modelele fiziologice  ale atenţiei; 

 să carcaterizeze funcţiile atenţiei; 

 să  analizeze calităţile volitive ale personalităţii; 

 să definească noţiunile proceselor reglatorii; 

 să descrie mecanismele psihologice ale actului volitiv; 
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 să definească atenţia şi mecanismele ei; 

 să caracterizeze şi să analizeze emoţiile şi procesele emoţionale; 

 să analizeze şi să caracterizeze funcţiile cognitive ale emoţiilor; 

 să identifice şi să explice sistemul motivaţional al personalităţii; 

 să diagnosticheze nivelul volitiv al personalităţii; 

 să delimiteze tipurile de atenţie în baza criteriilor de clasificare; 

 să construiască modelul propriilor valori şi motivări; 

 să elaboreze programe de cercetare psihologică a proceselor şi stărilor afective; 

 să-şi analizeze propriile conţinuturi ale proceselor reglatorii şi al activităţilor; 

 să specifice ierarhia necesităţilor umane (după Maslow); 

 să identifice interferenţa dintre motivaţie, personalitate şi performanţă.   

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Nr

. 
Unităţi de conţinut curs seminarii 

6.  Atenţia: aspecte teoretice 4 4 

7.  Însuşirile de bază ale atenţiei  4 4 

8.  Voinţa şi calităţile ei 4 4 

9.  Structura şi fazele actului voluntar 4 4 

10.  Afectivitatea. Structura sferei afective 2 2 

11.  Emoţiile şi importanţa lor în viaţa socială 4 4 

12.  Sentimentele: tipologie şi descriere 4 4 

13.  Motivaţia. Structura sferei  motivaţionale 4 4 

Total 30 30 

6. Strategii de evaluare 

Exerciții de reflecție, Training, Lucrul în grup, Lucruș pe fișe: Posterul, Testarea și chestionarea 

proceselor psihice reglative, Portofoliul, etc. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

-evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Calancea V. Psihologia generală. Suport de curs. Chişinău: Moldpres, 2010  

2. Cosmovici A., Psihologie generală, Iaşi 2000 

3. Miclea M. Psihologia cognitivă, Iaşi: Polirom, 2003, 342 p. 

4. Oprea N., Revenco M., Cosmovici N., Psihologie generală şi medicală Chişinău, 1993 

5. Sillamy N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998 

6. Vrasti R. Reglarea emoţională şi importanţa ei clinică, Bucureşti: Editura ALL, 2015, 140 

7. Zlate M. Introducere în psihologie, Ediţia a III-a,  Iaşi: Editura Polirom, 2015, 413 p. 

8. Zlate M., Introducere în  psihologie, Ediţia II, Bucureşti. Ed. Şansa, 1996 

9. Общая психология, Узнадзе Д. Н., Питер 2004 

10. Общие основы психологии, Немов С. Р., M/ 2003 

11. Психология человека, Пожарская Е.Н., Кураев Г. А. , Р-Д. 2004 

12. Общая психологи , Рогов Е.И. я: Курс лекций для первой ступени педагогического 

образования//М. Владос. 1995 

Opţională: 

1. Radu L. Introducere în psihologia contemporană, Cluj-Napoca: Sincron, 1991 

2. Гамезо М.В., Домашенко, И.А., Атлас по психологии, Москва: „Просвещение”, 1996. 

3. Гиппенрейтер, Ю.Б., Введение в общую психологию. Курс лекций, Москва, 1997. 

4. Гриншпун, И.Б., Введение в общую психологию, Москва, 1994 

5. Немов, P.C., Психология, В трёх книгах. Книга 1. Общие  основы  психологии. Москва:  

„Владос”, 1998 

6. Петровский, А.Б., Ярошевский, М.Г. История  и теория психологии, Том 1, Ростов-на-

Дону: Изд-во. Феникс, 1996 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii 0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI  

Codul cursului S.02.O.11 

Număr de credite ECTS 6 

Anul I 

Semestrul II 

Total ore din planul de învăţământ 180 
contact direct 90 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Davidescu Elena, dr., lector superior 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail davidescue@mail.ru 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Psihologia educaţiei reprezintă o disciplină-resursă pentru studenți – viitori psihologi, 

oferind sugestii şi repere pentru procesul complex de stimulare intelectuală şi socio-emoţională a celor 

implicați în activitatea de învățare.  

Obiectul de studiu al psihologiei educaţiei - dezvoltarea personalităţii fiinţei umane în contextul practicii 

educative. În educaţie nu există formule sau reţete a căror aplicare să ducă în mod invariabil la aceleaşi 

rezultate, întrucât fiecare copil este unic. El percepe, filtrează informaţiile şi experienţele trăite, 

reacţionează diferit de ceilalţi, având propriile nevoi, dorinţe, temeri, interese, aşteptări, trăsături de 

personalitate. Principalele subiecte abordate de Psihologia educaţiei se referă la implicaţiile educaţionale 

ale stadialităţii dezvoltării psihice, mecanisme psihice (cognitive, energizante, reglatorii) ale învăţării, 

strategii şi stiluri de învăţare, autoreglarea învăţării, aspecte psiho-sociale ale activităţii educative, 

personalitatea profesorului. 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoaşterea conceptelor de operare în cadrul cursului Psihologia educației; 

 descrierea orientărilor evolutive a psihologiei educaţiei; 

 analiza conținutului și a importanței relaţiilor interpersonale în clasa de elevi și a specificului relaţiei 

profesor-elev; 

 delimitarea funcţiilor proceselor psihice în sistemul psihic; 

 elaborarea hărților conceptuale privind tipurile, formele şi nivelurile învăţării; 

 identificarea experienţei proprii de învățare-evaluare; 

 exteriorizarea cunoştinţelor abilităţilor, atitudinilor referitoare la subiectul predării; 

 identificarea condiţiilor prealabile pentru formarea/dezvoltarea competenţei de învățare. 

Finalităţi de studii 

 să cunoască conceptele și noțiunile cu care operează domeniul Psihologiei educației;  

 să identifice perspectivele de abordare a cursului pentru viitoarea activitate profesională; 

 să interpreteze conexiunea predare – învăţare – evaluare; 

 să descrie natura psihologică a învăţării umane; 

 să argumenteze despre importanţa teoriilor generale a procesului de învăţământ; 

 să explice rolul familiei în integrarea copiilor în comunitate: relaţia familie – comunitate; 
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 să relateze despre motivaţia în activitatea de învăţare; 

 să exemplifice cazuri de succes şi insucces şcolar ca realități psihopedagogice şi sociale; 

 să analizeze în comparație stilul cognitiv şi stilul de învăţare; 

 să descrie metodele şi tehnicile de cercetare aplicate în psihologia educaţiei; 

 să implementeze cunoştinţele teoretice în abordarea practică; 

 să propună strategii de dezvoltare a motivaţiei pentru învăţare; 

 să elaboreze Proiecte educaționale privind prevenirea și diminuarea insuccesului şcolar. 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut curs seminarii 

1. Psihologia educaţiei: perspective de abordare conceptuală 5 5 

2. Teoria generală a procesului de învăţământ 10 5 

3. Clasa de elevi ca grup psihosocial 10 5 

4. Natura psihologică a învăţării umane 5 5 

5. Motivaţia în activitatea de învăţare 10 5 

6. Succesul şi insuccesul şcolar – o realitate psihopedagogică şi socială  10 2 

7. Specificul parteneriatului şcoală – familie – comunitate  10 3 

TOTAL 60 30 

6. Strategii de evaluare 

Asocieri libere/forţate, Lanţuri asociative, Explozia stelară, Brainstorming, Brainwritng, GPP- Gândește 

singur - Discută în perechi - Prezintă colegilor; Reacţia imediată, Reacţia cititorului, Dezbatere în grup; 

Metoda: Știu-Vreau să știu-Am învățat; Metoda Graficul T; Analiza SWOT,  etc. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor 

didactice: probe obligatorii (teste docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % și evaluare finală: Examen 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Badea Elena, Psihologia educaţiei şcolare, Bucureşti: Orion, 2002 

2. Birch Ann, Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000 

3. Bogdan-Tucicov Ana, Curs de psihologie şcolară, Bucureşti: Universităţii din Bucureşti, 1994 

4. Bruner Jerome S. Pentru o teorie a instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970 

5. Cerghit I., Neacşu I. Prelegeri pedagogice, Iaşi: Polirom, 2001, 230  p. 

6. Cojocaru M., Papuc L. Teoria instruirii. Chişinău: Tipografia UPS „Ion Creanga”, 2006, 190 p. 

7. Cosmovici A., Iacob L. Psihologie şcolară, Iaşi: Editura Polirom, 1999 

8. Dragu  A. Structura   personalităţii   profesorului,  Ed. Didactică şi Pedagogică, 1996 

9. Golu P.  Psihologia învăţării şi dezvoltării, Ed. Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2001 

10. Iucu R.-B. Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Ediţia a II-a, Iaşi: Polirom, 2008 

11. Jude I. Psihologie şcolară şi optimum educaţional, Bucureşti: EDP, 2002,  363 p. 

12. Neacşu I. Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării, Iaşi: Polirom, 2010, 331 p. 

13. Neacşu I. Metode şi tehnici de învăţare, Editura Militară, Bucureşti, 1990 

14. Păun E. Şcoala - abordare socio-pedagogică, Editura Polirom, Iaşi, 1999 

Opţională: 

1. Cristea Sorin, Dicţionar de pedagogie, Grupul Editorial Litera. Litera Internaţional, Chişinău, 

Bucureşti, 2000 

2. Dicţionar de pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979 

3. Sllamy N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998 

4. Calancea V. Psihologia generală. Suport de curs. Chişinău: Moldpres, 2010 

5. Radu L. Introducere în psihologia contemporană, Cluj-Napoca: Sincron, 1991 

6. Zlate M. Psihologia la răspântia mileniilor, Iaşi-Bucureşti. Editura Polirom, 2001, 431 p. 

7. Немов, P.C., Психология, В трёх книгах. Книга 1. Общие  основы  психологии.    Москва:  

„Владос”, 1998 

8. Гиппенрейтер, Ю.Б., Введение в общую психологию. Курс лекций, Москва, 1997. 

9. Петровский, А.Б., Ярошевский, М.Г. История  и теория психологии, Том 1, Ростов-на-

Дону: Изд-во. Феникс, 1996 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE DE COMUNICARE 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii 0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei 
TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE DE 

COMUNICARE 

Codul cursului G.02.O.12 

Număr de credite ECTS 4 

Anul I 

Semestrul II 

Total ore din planul de învăţământ 120 
contact direct 60 

studiu individual 60 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Braguţa Galina, lector, magistru 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail gallinna@yahoo.com 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Tehnologii informaţionale de comunicare pune la dispoziţia studentului un şir de 

subiecte, soluţii şi indicaţii pentru utilizarea avansată a tehnologiilor informaţionale de comunicare într-o 

societate modernă. În mod special sunt menţionate posibilităţile utilizării tehnologiilor informaţionale de 

comunicare în domeniul legat de viitoarea activitate profesională a studentului. Conform acestui 

curriculum, ciclul de lecţii este axat pe aspecte teoretice şi practice importante ale disciplinei, clasificate 

în şase compartimente: Sisteme de Operare, Procesoare de Text, Platforme eLearning, Prezentări 

Electronice, Servicii Internet, Soluţii soft pentru domeniul de activitate. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

- utilizarea avansată a componentelor TIC, atît pentru cercetarea/educaţia în domeniul de activitate, cît 

şi în alte domenii; 

- identificarea formelor şi metodelor de acces la sursele de informaţie, inclusiv cele din reţea; 

- înţelegerea inovaţiilor în domeniul TIC şi luarea de decizii inteligente cu privire la implementarea 

noilor tehnologii; 

- crearea unui cadru competent pentru recuperarea, organizarea, prezentarea şi utilizarea informaţiei; 

- crearea unei strategii informaţionale personale cu privire la selectarea surselor şi a metodelor de 

transfer al informaţiei. 

Finalităţi de studii 

- să distingă tehnologiile informaţionale de comunicare moderne, sistemele de operare; 

- să descrie facilităţile programelor de procesare a textelor, a programelor de creare a prezentărilor, a 

browserelor, a sistemelor eLearning, a programelor de specialitate; 

- să identifice tehnicile avansate de găsire a informaţiei în calculator, regulile şi normele de 

tehnoredactare a unui document, etapele de realizare a unei prezentări electronice, serviciile Internet, 

operatorii de căutare, modalităţile de creare şi publicare a site-urilor web; 

- să creeze prezentări electronice cu un grad de complexitate înalt; 

- să utilizeze serviciile Internet, browserele, operatorii de căutare; 

- să selecteze metodele şi/sau programele potrivite în corespundere cu problema formulată;  
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- să optimizeze operaţiile de lucru efectuate la calculator; 

- să propună tehnici avansate de formatare a documentelor; de creare a prezentărilor electronice; 

- să propună programe şi instrumente specifice domeniului de activitate. 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Evaluarea în cadrul disciplinei „Tehnologii Informaţionale de Comunicare” se realizează: 

 formativ - activitatea la orele de laborator; două lucrări de atestare (câte una în fiecare jumătate 

de semestru); un studiu de caz realizat pe parcursul semestrului (produsul final – document şi prezentare 

electronică) 

 sumativ (final) – examenul final la disciplină. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. G. Braguța, M. Bunescu, E. Calmîș, V. Istrati, S. Leonte, C. Țurcan. Tehnologii Informaționale de 

Comunicare. Îndrumar pentru lucrări de laborator. Chișinău, USM, 2013 

2. I. Bolun, I. Covalenco. Bazele informaticii aplicate. Chişinău, ASEM, 2005 

Opţională: 

1. E. Bott, V. Siechert. Microsoft Office 2010 Inside Out eBook. Microsoft Press, Washington, 2011 

2. A-B. Bacivarov, C. Ciuchi, G. Petrică. Servicii Internet. Editura Matrix Rom, 2011 

3. Bazele utilizării aplicaţiilor pentru prezentări electronice (OO Impress). Adresa web: 

http://www.ecomunitate.ro/upload/instruire/pdf/Modul%205%20Impress.pdf 

4. Prezentări electronice Prezi: http://prezi.com/ 

5. Operatori de căutare: http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html 

6. Servicii Google: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products 

7. Siteul oficial Moodle: http://moodle.org 

8. Siteul oficial AeL: http://advancedelearning.com/ 

 

 

 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs laborator 

1. Sisteme de operare - 8 

2. Procesoare de text - 16 

3. Platforme eLearning - 6 

4. Prezentări electronice - 8 

5. Servicii Internet - 10 

6. Soluţii soft pentru domeniul de activitate - 12 

Total - 60 



66 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

LIMBA ENGLEZĂ 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 

Codul cursului G.02.O.13 

Număr de credite ECTS 5 

Anul I 

Semestrul II 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Lența Dionisie, dr. în filologie, conf. univ; 

Titularul activităţilor de seminar Hodenco Elena, lector sup. univ., magistru 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

         Cursul universitar Limba engleză este destinat studenţilor an. I, profilul de studii  Psihologie. Ca 

parte a planului integru de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu 

modalităţile de decodificare a mesajelor adecvate funcţionale şi comunicative atât orale, cât şi scrise; cu 

tehnici de interacţiune orale şi  scrise în diverse contexte comunicative; cu tehnici de muncă intelectuală 

(utilizarea dicţionarelor, a literaturii de specialitate, însuşirea terminologiei din domeniul psihologiei 

etc.). 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

- cunoaşterea subsistemelor (lexical, gramatical, stilistic, fonetic etc.) limbii engleze; 

- decodificarea mesajelor adecvate funcţionale şi comunicative atât orale, cât şi scrise;  

- formarea competenţelor de comunicare efectivă în domeniul profesional în limba engleză; 
- utilizarea strategiilor şi tehnicilor prin care să valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate din alte 

discipline; 

- elaborarea discursurilor în limba engleză în domeniul profesional. 

- racordarea comportamentului profesional la situaţii şi interlocutor. 

Finalităţi de studii 

- să cunoască obiectul de studiu al cursului Limba engleză; 

- să evidenţieze relevanţa cursului pentru viaţa cotidiană şi activitatea profesională;  

- să implementeze cunoştinţele teoretice la limba engleză în abordarea practică; 

- să citească diferite scheme (desene), să folosească dicţionare şi alte tipuri de lucrări de referinţă în 

scrierea tezelor de licenţă, masterat şi doctorat; 

- să explice importanţa limbii engleze în activitatea profesională; 

- să utilizeze conştient modalităţi şi tehnici de interacţiune orale şi  scrise în diverse contexte 

comunicative; 

- exploatarea unui limbaj general susţinut şi conform nivelului profesional în limba străină / maternă; 

- să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în ramura de specialitate utilizând cunoştinţe de limbă 

străină. 
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5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Seminar,  Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, Masa 

rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Ormond Jeanne Ellis. Educational Psychology Developing Learnrs. New Jersey: Merril prentice 

Hall, 2003. 

2. Leiter M., Dorow S., Chercyl R. Psychology. Arcadia University, Recllands University, 2002.  

3. Bantaş A., Limba engleză în 60 zile: exerciţii de traducere şi corectare. Recomandări speciale 

privind probleme lexicale şi gramaticale. Chişinău: Teora, 1994, 128 p.  

 

Opţională: 

 

1. Concise Oxford Lingua English Romanian Dictionary, Oxford University Press, 2009. - 

829p. 

2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 2005. -1780p. 

3. Oxford Practice Grammar, Eastwood J Oxford University Press, 1999. - 328p. 

4. Essential grammar in use, Murphy R (for elementary level), Cambridge University 

Press, 1998. -354p. 

5. 5. Essential grammar in use, Murphy R (for intermediate level), Cambridge University 

Press, 1998. - 311p. 
 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Concrete operations stage 5 5 

2.Moral Development 5 5 

3.Bronfenbrenner’s theory 5 5 

4.Erik Erikson  5 5 

5.Sigmund Freud 5 5 

6.Oedipal crisis 5 5 

Total 30 30 



68 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei EDUCAȚIE FIZICĂ 

Codul cursului G.02.O.14 

Număr de credite ECTS - 

Anul I 

Semestrul II 

Total ore din planul de învăţământ 30 
Contact direct: 30 

Studiu individual: - 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Chirilov Violeta, drd., lector univ. 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

          În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studențesc duc un mod de 

viață sedimentar, iar majoritatea timpului este efectuat în fața calculatoarelor, televizoarelor, la orele de 

curs și așa mai departe, starea fizică și funcțională a acestora este una destul de șubredă. Conform actelor 

normative, în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cursurile de educație fizică sunt foarte limitate 

în numărul de ore și sunt prevăzute doar pentru anul întâi de studii, fapt ce duce la scăderea nivelului 

pregătirii fizice și funcționale a acestora. Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor 

multilateral dezvoltate, capabile să facă față tuturor condițiilor de viață. Cursul are conexiune cu 

disciplinele: pedagogie, economie, biologie, fiziologie, psihologie, unde componenta asanativă este una 

foarte importantă pentru viitorii psihologi și asistenți sociali din Republica Moldova. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni și noțiuni din domeniul educației fizice; 

 Familiarizarea studenților cu cele mai avansate metodologii în domeniul educației fizice 

universitare; 

 Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exercițiului fizic; 

 Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condițiile actuale; 

 Însuşirea metodicilor de practicare a exercițiului fizic în funcție de scopurile puse în fața sa; 

 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale; 

 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcționale. 

 Exprimarea poziţiei faţă de practicarea exercițiului fizic; 

 Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exercițiului fizic; 

 Trezirea interesului față de modul sănătos de viață; 

Finalităţi de studii 

 

 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice; 

 Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice; 

 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcționale; 
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 Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciții fizice pentru diferite grupuri de mușchi; 

 Să cunoască modalitățile organizării practicării independente a exercițiului fizic; 

 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice; 

 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice; 

 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcționale; 

 Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională; 

 Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue. 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

      Evaluarea nivelului pregătirii sportive (tehnic, tactic, motric, teoretic), evaluarea stării funcționale 

(pulsul, tensiunea arterială, proba Rufierr, Testul Sergent), evaluarea nivelului pregătirii practico-

metodice (desfășurarea antrenamentelor sportive), evaluarea la concursuri sportive; 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

  

1. Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie fizica, Ed. 

Printech, 2000, 265 p. 

2. Ciorbă C. Modelarea teoretică a conținutului învățământului superior de cultură fizică. țtiința culturii 

fizice. Chiținău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606. 

3. Ciorbă Constantin. Teoria și metodica educației fizice. Chișinău, Valinex, 2016, 140 p.  

 

Opţională: 

 

1. Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecții). Chișinău, ”Valinex”, 2007 - 152 

p. 

2. Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Pitești, 2001, 290 p. 

3. Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chișinău 2007. 

4. Roman,  D.,  Rugină,  Gh.,  -  Metodica  predării  exerciţiilor  de  atletism,  Editura  Fundaţiei  

România  de  Mâine, Bucureşti,  2001  

5. Petrescu,  T.,  Gheorghe,  D.,  Sabău, E.,  - Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti, 2007, 236 p. 

6. Marcu V. Badminton, mijloc al educaţiei fizice. Bucureşti. Sport-turism, 1989. 

 

 

 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Caracteristica sistemului naţional de educaţie fizică și sport - 5 

2.Baschetul în sistemul educației fizice universitare - 5 

3.Voleiul în sistemul educației fizice universitare - 5 

4.Badmintonul în sistemul educației fizice universitare - 5 

5.Atletismul în sistemul educației fizice universitare - 5 

6.Pregătirea fizică generală - 5 

Total - 30 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOLOGIA FAMILIEI 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA FAMILIEI 

Codul cursului F.04.O.22 

Număr de credite ECTS 5 

Anul II 

Semestrul IV 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Frunze Olesea, dr., conf.univ 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail guzunalesea@yahoo.com 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

         Cursul Psihologia familiei se încadrează în grupa disciplinelor, care contribuie la formarea 

complexă a viitorilor psihologi, în sensul oferirii unor noţiuni legate de: strategiile de activitatea a 

psihologului cu familia, cunoaștrea legităţilor generale şi particulare de funcţionare a familiei; 

cunoașterea problemelor familiale tipice şi principiile de diagnosticare şi soluţionare a lor.  Acest  curs  

este fundamental in  pregătirea  profesionale a viitorilor psihologi practicieni. El trebuie să permită 

studenţilor să funcţioneze  ca psiholog practic pe o paletă largă de activităţi specifice în activitatea sa cu 

familia. Pe parcursul cursurilor vor fi achiziţionate cunoştinţe teoretice și practice care va servi drept 

bază pentru iniţierea unor investigaţii şi aplicaţii specifice în dezvoltarea abilităţilor de elaborare a 

strategiilor de lucru cu familia, în utilizarea adecvată a tehnicilor şi metodelor diagnostice în studierea 

tipurilor, rolurilor, problemelor de ordin psihologic în familie etc, ce sunt fundamentate ştiinţific, pentru 

oferirea de soluţii pertinente în diferite domenii bazîndu-se pe cunoştinţe acumulate din acest curs. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

-  Cunoaşterea terminologiei de referinţă a cursului; 

-  Operarea cu  teoriile şi conceptele de bază în psihologia familiei;. 

-  Dezvoltarea teoriilor  şi conceptele de bază în psihologia familiei; 

-  Utilizarea  adecvata  tehnicilor şi metodelor diagnostice în studierea familiei. 

Finalităţi de studii 

- Să formuleze scopul, sarcinile și obiectivele psihologului în activitatea sa.  

- Să utilizeze modele de lucru cu cuplu în dependenșă de problema psihologică stabilită.  

- Să selecteze informaţia сu caracter psihologic pentru prezentarea ei părinților sau unui membru al 

cuplului;  

-Să evalueze eficienţa асtivităţilоr de consiliere de familie. 
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5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.  Psihologia familiei ca ştiinţă 2 2 

2. Familia contemporană şi caracteristicile ei de bază. 2 2 

3. Procesele familiale. 4 2 

4. Ciclurile vieţii de familie. 4 4 

5. Crizele familiei 4 4 

6. Particularităţile de rol în familie. 4 4 

7. Climatul familial şi compatibilitate psihologică 4 4 

8. Factorii de risc în căsătorie. 4 4 

Total 30 30 

 

6. Strategii de evaluare 

Curs-prelegere, Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, 

Exerciţiul, Masa rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7.Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Mitrofan I., Mitrofan N., Elemente de psihologie a cuplului, Bucureşti 2014.  

2. Ionescu A., psihologia familiei. Normalitate şi psihopatologia familială, Bucureşti 2015.  

3. Stănciulescu E., Sociologia educaţiei familiale, Bucureşti 1996.  

4. Perjan, C; Verdeș, A. Ghid practic de asistență psihologică a carenților afective la copii din familii 

temporar dezintegrate. Ch.: „Tipografia UPS I. Creangă”, 2013.  

5. Эйдемийлер Э., Психотерапия семейных отношений, Москва 1999.   

6. Алешина Ю, Индивидуальное и семейное консультирование, Москва 2012. 

 7. Perjan. C; Plămădeală. V. Trăirea sentimentului de singurătate la tineri şi strategiile de coping . 

Integrarea psihologiei şi medicinii în sistemul învăţământului în secolul XXI: provocări şi perspective: 

materialele conf. şt. intern., 20 mai 2011. - Ch.: DGETS, 2011. - p. 42-46. 

 8. Perjan C, Verdeş A. Particularităţile relaţiilor interpersonale în cuplurile conjugale . Creşterea 

impactului cercetării şi dezvoltărea capacităţii de inovare: Ch: CEP USM, 2011. - Vol. 2, p. 114-116. 

 

Opţională: 

1. Алешина Ю, Индивидуальное и семейное консультирование, Москва 2015. 

 2. Шнайдер, Психология семейных отношений, Москва 2013.  

 3. Integrarea psihologiei şi medicinii în sistemul învăţământului în secolul XXI: provocări şi 

perspective: materialele conf. şt. intern., 20 mai 2011. - Ch.: DGETS, 2011. - p. 42-46. 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

CONSILIEREA DEPENDENȚILOR 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei CONSILIEREA DEPENDENȚILOR 

Codul cursului F.04.O.23 

Număr de credite ECTS 5 

Anul II 

Semestrul IV 

Total ore din planul de învăţământ 90 
contact direct 30 

studiu individual 60 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs 
Patrașcu Dumitru, dr. habilitat în pedagogie, 

profesor univ; 

Titularul activităţilor de seminar Dița Maria, lector universitar, magistru, drd. 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

 

Cursul universitar Consilierea dependenților se desfășoară în grupele studenților de la anul III de la 

programul de studiu Psihologie. Ca parte integrală a planului   de învăţământ, acest curs urmăreşte 

scopul de a familiariza studenţii cu aspectele ce se referă la dependență, adicții, tipuri, forme, cauze, 

consecințe a consumului de substanțe nocive. Totodată , studenții se vor familiariza cu metodele și 

tehnicile de  consiliere a dependenților prin însușirea unor exerciții și tehnici concrete de lucru. 

 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 

 cunoaşterea conceptelor teoretice din cadrul cursului Consilierea dependenților 

 analiza psihologică a dependenților 

 cunoașterea aspectelor  psiho-emoționale a consumatorilor și dependenților 

 argumentarea cauzelor și consecințelor dependenței 

 studierea imaginii de sine a dependenților 

 însușirea metodelor și tehnicilor de consiliere psihologică a acestei categorii de clienți 

 analiza rolului psihologului în procesul de reabilitare a dependenților 

 

Finalităţi de studii 

 

 să cunoască obiectul de studiu al Consilierii dependenților 

 să evidenţieze principalele aspecte ale profilului psihologic al dependenților 

 să definească dependența 

 să interpreteze  factorii cauzali și efectele consumului   

 să descrie alcoolismul, narcomania, tabagismul și alte tipuri de dependență    
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 să argumenteze legătura dintre factorii cauzali și dependență 

 să explice formarea personalităţii narco-dependente. 

 să relateze semnele şi simptomele consumului de droguri 

 să exemplifice  Servicii socio-medicale acordate persoanelor  dependente   

 să descrie  Terapia persoanelor dependente. 

 să implementeze  modelele de consiliere și terapie 

 să propună  soluții cu privire la prevenirea și combaterea dependenței 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Evaluarea curentă: prevede 2 testări, lucrări de control în fiecare grupă academică, referate, 

comunicări, experimente, observări,răspunsuri la seminare,rezolvarea problemelor cu caracter 

psihosocial sau studii de caz,  portofolii. 

Evaluarea finală: examen  

 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Cosmovici Andrei “Psihologie generala”, Editura Polirom, Iaşi, 1996.  

2. Dima T. „Traficul şi consumul ilicit de droguri” , Ed. Lumina-Lex, Bucureşti, 2001.  

3. Dima T. „Din nou despre cannabisul românesc, este drog sau plantă industrială” // Revista    Dreptul 

nr. 7/2003. 

4. Drăgan J., Alecu Gh., Ţipişcă M. „Dreptul Drogurilor.” Ed. Dobrogea,  Constanţa, 2001.  

5. Drăgan J. Aproape totul despre…DROGURI.„ Ed. Militară, Bucureşti, 1994. 

6. Dumitru Ion Al. “Personalitate – atitudini si valori”, Editura De Vest, Timişoara, 2001. 

7. Grohol John M“Internet Addiction Guide”, http://psychentral. Com / netaddiction/ , 2003. 

8. Hohn Mihai, “Elemente statistice in analiza fenomenelor psihice”, Editura “Viata arădeana”, Arad, 

2000.  

9. Ionescu George, “Tulburările personalităţii”, Editura Asklepios, Bucureşti, 1997. 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Noțiuni generale cu privire la dependență 1 1 

2.Cauzele consumului de droguri 1 1 

3.Clasificarea drogurilor 1 1 

4.Teoriile psihologice cu privire la droguri 1 1 

5.Formarea personalităţii narco-dependente  1 1 

6.Aspectul pedagogic  al narcomaniei. Narcomania juvenilă 1 1 

7.Noțiuni generale cu privire la alcoolism 1 1 

8.Cauzele alcoolismului 1 1 

9.Profilaxia alcoolismului 1 1 

10.Tabagismul. Cauze și consecințe 1 1 

11.Dependența de calculator 1 1 

12.Dependența de substanțe farmacologice 1 1 

13.Dependența de muncă 1 1 

14.Tehnici de consiliere în lucrul cu dependenții 1 1 

15.Rolul psihologului în prevenirea și combaterea tuturor formelor 

de dependență 
1 1 

Total 15 15 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

MANAGEMENTUL  CONFLICTULUI 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii 0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL  CONFLICTULUI  

Codul cursului S.04.A.24 

Număr de credite ECTS 5 

Anul II 

Semestrul IV 

Total ore din planul de învăţământ 75 
contact direct 30 

studiu individual 45 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Davidescu Elena, dr., lector superior 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail davidescue@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

În cadrul cursului universitar Managementul conflictului, studenții-psihologi conștientizează faptul că 

conflictul apare ca o formă de interacţiune umană prin care doi sau mai mulţi membri ai unei 

colectivităţi intră în dezacord total sau parţial asupra unor probleme. Cu alte cuvinte conflictul este 

amestecul intenţionat al unui individ sau al unui grup în eforturile de realizare a scopurilor unui alt grup. 

Aceasta şi reprezintă  principalul motiv pentru care conflictele se află mereu în atenţia cercetătorilor. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Cunoașterea modurilor de abordare ale conflictului; 

 Identificarea factorilor cu impact asupra rezolvării conflictului; 

 Valorizarea principiilor de prevenire şi rezolvare a conflictului prin dialog; 

 Aplicarea tehnicilor de exprimare asertivă ca modalitate de prevenţie şi rezolvare a conflictului. 

 

Finalităţi de studii 

 Să definească conflictul; 

 Să analizeze comportamentul în conflict; 

 Să analizeze comportamentul părinţilor în timpul conflictului.  

 Să analizeze efectele pozitive şi negative ale conflictului; 

 Să analizeze conflictul în baza algoritmului conflictului; 

 Să stabilească perspectivele de analiză  a conflictului; 

 Să clasifice conflictele în baza diverselor criterii; 

 Să caracterizeze fazele de intervenţie în cadrul conflictului;  

 Să elaboreze reguli pentru rezolvarea conflictelor sociale. 

 Să exemplifice strategiile de rezolvare a conflictului; 

 Să delimiteze conceptul, obiectul şi tipurile negocierii; 

 Să identifice caracteristicile şi condiţiile arbitrajului; 

 Să caracterizeze conflictele adolescenţi – părinţi;  

 Să exemplifice cazuri de  conflict; 
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 Să identifice tipurile de personalităţi conflictuale; 

 Să elaboreze conţinutul mesajelor în comunicarea interpersonală. 

 
5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

Unitatea de învăţare 

Numărul de ore 

curs seminar 

1. Semnificaţia termenului „conflict” 1 1 

2. Natura şi sursele conflictelor 1 1 

3. Tipologii ale conflictelor 1 1 

4. Comunicarea în prevenirea conflictului 2 2 

5. Tehnici de comunicare eficientă 2 2 

6. Procesul rezolvării conflictelor 2 2 

7. Metode de evitarea şi de angajare în conflict 2 2 

8. Negocierea conflictelor. Arbitrajul  şi medierea 2 2 

9. Problema conflictelor în familie 2 2 

Total 15 
15 

 

 

6. Strategii de evaluare 

Activitatea în echipe, Discuţii în perechi, Joc de mişcare, Cercetarea împărtăşită, Graficul conceptual 

T, Studiu de caz, Cubul, Interviuri de diferite tipuri, Joc de rol, Turul galeriei, etc. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul - 25%; 

evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Bolocan L. Elemente de conflictologie în adolescenţă. Chişinău, 1999. 

2. Călin M.C. Teoria şi metateoria acţiunii educative. Bucureşti: Aramis, 2003. 

3. Ciofu C. Interacţiunea părinţi-copii. Bucureşti: Amaltea, 1998. 

4. Cornelius H., Shoshana F. Ştiinţa rezolvării conflictelor. Bucureşti: Ştiinţă şi Tehnică, 1996. 

5. Cuzneţov L. Etica educaţiei familiale. Chişinău: Complexul Editorial-Poligraf al A.S.E.M, 2000. 

6. Ibiş A. Influenţa agenţilor de socializare asupra comportamentului pre-delincvent. Bucureşti: 

Pansofia, 2000 

7. Lacombe F., Rezolvarea dificultăţilor de comunicare, Editura Polirom, Iaşi, 2005 

8. Pânişoară I.-O., Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

9. Stoica A. Conflictul interpersonal, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

10. Tripon C. Managementul conflictelor şi tehnici de negociere. Suport de curs pentru învăţămînt la 

distanţă. Cluj-Napoca, 2009 

Opţională: 

1. Anucuţa L. Psihologie şcolară. Timişoara: Excelsior, 1999. 

2. Moscovici S., Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt. Trad. Cristina Moşu, Iaşi: Polirom, 1998 

3. Mureşan P. Modelarea rezolutivă a situaţiilor conflictuale. În Chelcea S.(coord.) Psihologia 

cooperării şi întrajutorării umane. Bucureşti: Militară, 1990. 

4. Natanzon E. Căile de soluţionare a conflictelor dintre învăţîtor şi elev. Chişinău: Lumina, 1984. 

5. Neculau A. Psihologia socială. Iaşi: Polirom, 1996. 

6. Neculau A., Psihologia socială, Iaşi: Polirom, 2003 

7. Neveanu P.P. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Albatros, 1978. 

8. Pastuh-Cubolteanu V. Conflictele adolescenţilor în familie. În revista Făclia, 29 decembrie, 

2009. 

9. Păuş V.- A., Comunicare şi resurse umane, Iaşi: Polirom, 2006 

10. Rotaru V. Ghid de mediere pentru semeni. Chişinău: Fundaţia COPDAID, 2006. 
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FIŞA DISCIPLINEI 

MANAGEMENTUL  EDUCAŢIONAL 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL  EDUCAŢIONAL 

Codul cursului S.04.A.25 

Număr de credite ECTS 5 

Anul II 

Semestrul IV 

Total ore din planul de învăţământ 75 
contact direct 30 

studiu individual 45 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Ostrovari Petru, dr. în medicină, conf. univ. 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail petru.ostrovari.49@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 
 

Temele curriculare incluse în pentru disciplina Managementul educaţional se centrează pe dezvoltarea 

personală, profesională şi socială a studenţilor, care îşi propun formarea de competenţe, valori şi 

atitudini esenţiale pentru societatea actuală având o puternică orientare practică. Acest curs  precizează: 

esenţa politicii educaţionale din R. Moldova; direcţiile strategice de dezvoltare a învăţământului în R. 

Moldova; valorile promovate în învăţământ la nivel naţional; principalele acte legislative şi normative ce 

reglementează activitatea instituţiei de învăţământ pe toate dimensiunile şi domeniile sale de activitate. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 
 

Competenţe profesionale 

 Diagnoza oportunităţilor de dezvoltare a instituţiei de învăţământ, 

 Elaborarea Proiectului de dezvoltare strategică a instituţiei de învăţământ 

 Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor profesionale 

 Aplicarea strategiilor de comunicare eficientă şi de soluţionare a conflictelor la locul de muncă 

 Dezvoltarea abilităţilor de autogestiune a timpului de muncă. 

Finalităţi de studii 

− să conştientizeze diversele abordări şi semnificaţii ale managementului educaţional; 

− să identifice caracteristicile unui manager de succes; 

− să cunoască funcţiile şi domeniile de aplicare ale managementului educaţional; 

− să elaboreze modelul de conducere  a organizaţiei şcolare; 

− să precizeze rolul şi locul deciziei manageriale în schema generală de conducere a  şcolii; 

− să determine efectele stilurilor de conducere; 

− să motiveze implicarea actanţilor educaţionali în realizarea obiectivelor preconizate; 

− să monitorizeze şedinţele de lucru; 

− să-şi dezvolte abilităţi de comunicare managerială; 

− să aprecieze rolul managerului în derularea unei şedinţe eficiente de lucru. 

 

 

mailto:petru.ostrovari.49@mail.ru


77 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1. Management educaţional: concept, abordare, principii 1 1 

2. Managerul şcolar şi stilurile manageriale 1 1 

3. Managementul comunicării în conducerea instituţiilor de învăţământ 2 2 

4. Conflictele şcolare şi managementul soluţionării lor 2 2 

5. Managementul proiectelor educaţionale 2 2 

6. Managementul şedinţelor 3 3 

7. Dirigintele: standarde de competenţă 2 2 

8. Schimbarea în sistemul de educaţie 2 2 

Total 15 15 

 
6. Strategii de evaluare 

Brainstorming, Argumentarea şi contraargumentarea, Graficul T, SINELG, Diagrama Venn, mini-

prelegerea, metoda Proiectului, conversaţia euristică, studiul de caz; cursuri de sinteză, de sistematizare 

şi generalizare, cursuri practic-aplicative, cursuri prelegere-dezbatere, seminare integrate 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Andriţchi V. Management educaţional. Ghid metodologic pentru formarea/autoformarea continuă a 

managerilor şcolari, Chişinău: CEP USM, 2014, 160 p. 

2. Cherchez N., Elemente de management şcolar, Iaşi, Editura Spiru Haret, 1995. 

3. Ciot M.-G. Managementul educaţiei (Clasa de elevi), Cluj-Napoca: Editura EIKON, 2012, 336 p. 

4. Cojocaru V., Management educaţional, Ed. Cartea Moldovei, Chişinău, 2007 

5. Cojocaru V., Management educaţional, ghid pentru directorii de unităţi de învățământ, Chişinău, 

Editura Ştiinţa, 2003. 

6. Managementul organizaţiei şcolare, EDP, Bucureşti, 1996 

7. Csorba D., Management educaţional. Studii şi aplicaţii, Bucureşti: Universitară, 2012 

8. Dragomir M., Manual de Management educaţional pentru directorii unităţilor de învățământ, 

Editura Hiperborea Turda, 2000 

9. Patraşcu D. Managementul conflictului în sistemul educaţional, Chişinău: Reclama, 2017 

10. Ţoca I., Management educaţional, EDP, Bucureşti, 2002 

Opţională: 

1. Androniceanu A., Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor 

umane, Bucureşti, Editura ALL Educaţional, 1998. 

2. Cojocaru V., Calitatea în educaţie. Managementul calităţii, Chişinău, „Tipografia Centrală”, 2007 

3. Cojocaru V., Schimbarea în educaţie şi schimbarea managerială, Chişinău,  Editura Lumina, 2004. 

4. Cristea S., Cojocaru V., Paradigma managementului educaţional din perspectiva integrării 

europene, Chişinău, Tipografia Centrală, 2006 

5. Hopkins D., Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbării, Editura Prut Internaţional, Chişinău, 1998 

6. Iosifescu Ş., Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii, Bucureşti, Educaţia, 2008. 

7. Iosifescu Ş., Manual de management educaţional pentru directorii de unităţi şcolare, Bucureşti, 

Editura Pro Gnosis, 2000. 

8. Rusu C., Managementul schimbării, Bucureşti, Ed. Economică, 2003 

9. Stog L., Responsabilitatea ca dimensiune a personalităţii, Editura. Museum, Chişinău, 1999. 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PSIHOPROFILAXIA 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei PSIHOPROFILAXIA 

Codul cursului S.04.O.26 

Număr de credite ECTS 4 

Anul II 

Semestrul IV 

Total ore din planul de învăţământ 120 
contact direct 60 

studiu individual 60 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Ostrovari Petru, dr. în medicină, conf. univ. 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail petru.ostrovari.49@mail.ru 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Psihoprofilaxia  reprezintă un curs universitar de necesitate centrală în formarea viitorilor psihologi, cu 

precădere, în condiţiile actuale ale societăţii în criză, marcată de sporirea comportamentului deviant ale 

adolescenţilor şi tinerilor. Astfel, pentru studenţii psihologi devin necesare cunoştinţe şi abilităţi de 

intervenţie psihoprofilactică în cazul devierilor de comportament.  

Psihoprofilaxia reprezintă un sistem de acţiuni, activităţi, strategii de preîntâmpinare a dificultăţilor în 

dezvoltarea psihică a personalităţii şi de creare a condiţiilor psihologice favorabile pentru această 

dezvoltare. Este o direcţie de activitate a psihologului şcolar, orientată spre contribuţia lui activă la 

dezvoltarea tuturor elevilor din şcoală.  

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

− dezvoltarea competenţelor de cunoaştere şi înţelegere a principalelor paradigme contemporane 

privind psihoprofilaxia ca direcţie de activitate a psihologului practic; 

− crearea deprinderilor de alegere a metodelor de corecţie, adecvate tipurilor de probleme de ordin 

psihologic cu care se confruntă oamenii;  

− operarea cu diverse abordări teoretice privind psihoprofilaxia. 

Finalităţi de studii 

− să analizeze sistemului conceptual specific psihoprofilaxiei;  

− să descrie profilului adolescentului care a căzut în „Râul de risc”;  

− să cunoască conceptele de bază ale psihoprofilaxiei; 

− să aplice principiile de organizare a activităților de psihoprofilaxie în cazul problemelor psihologice;  

− să elaboreze şi să aplice programe psihoprofilactice; 

− să estimeze eficiența utilizării unei sau altei tehnici sau metodă de influentă psihologică; 

− să proiecteze programe de psihoprofilaxie în cazul riscului suicidar; 

− să elaboreze programe de prevenire a factorilor nocivi (dezadaptare şcolară, prevenirea eşecului 

şcolar, depresie, tendinţă suicidale, anxietate, frică, stres şcolar etc.) 

− să se implice activ în prevenirea conflictelor apărute în colectivul de copii, colectivul didactic şi 

mailto:petru.ostrovari.49@mail.ru
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colectivul de părinţi. 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Tehnicile fanteziei; lucrul cu basmul, metafora terapeutică, terapii prin film/desen animat; activităţi de 

învăţare cognitivă şi control, completarea fişelor individuale ale elevilor, portofoliul, posterul, studiul de 

caz, conversaţia, exerciţiul, 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Cosma, T. Şedinţele cu părinţii în gimnaziu. Iaşi, Polirom, 2001. 

2. Deprinderi de viaţă. Manual pentru clasele 5-7, Chişinău: Prut Internaţional, 95 p. 

3. Enăchescu C. Tratat de igienă mintală. Iaşi: Polirom. 2004, 404 p. 

4. Garştea N., Callo T., Granaci L. Ora de dirigenţie. Ghid pentru elevi şi profesori:  Chişinău: 

Editura Epigraf, 2011, 184 p. 

5. Vîrlan Maria, Direcţiile de activitate ale psihologului şcolar, Chişinău: Centrul ed. Al UPS „Ion 

Creangă”, 2005, 296 p. 

6. Vîrlan, M. Problema comportamentului deviant la preadolescenţii contemporani. Teza de doctor. 

Chişinău, 2003 

Opţională: 

1. Filipoi S. Basme terapeutice pentru copii, adolescenţi şi părinţi, Cluj-Napoca: Editura ASCR, 

2012, 209 p. 

2. Dumitru Al.-I. Consilierea psihopedagogică: baze teoretice şi sugestii practice, Ediţia a II-a, Iaşi: 

Editura Polirom, 2008, 332 p. 

3. Durac L. Semiotica limbajului nonverbal în relaţia părinte-adolescent, Iaşi: Editura Institutul 

European, 2009, 259 p. 

4. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Ярославль. 1997. 

5. Развивающие и коррекционная работа школьного психолога. М.1993. 

6. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Екатерингбург, 1994. 

7. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. М. 1991. 

 

 

 

 

  

Unităţi de conţinut Numărul de ore 

curs seminarii 

1. Direcţiile de activitate a psihologului practic: incursiuni 

teoretice şi istorice 

2 4 

2. Repere istorice în apariția și evoluția psihoprofilaxiei ca 

direcţie de activitate a psihologului şcolar 

4 6 

3. Definirea psihoprofilaxiei ca știință. Scopul și sarcinile 

 

4 2 

4. Conținutul activității de psihoprofilaxie 8 8 

5. Profilaxia pentru elevi 2 2 

6. Profilaxia pentru părinţi 2 4 

7. Profilaxia pentru cadrele didactice 2 2 

8. Consiliul psihologo-pedagogic 6 2 

Total 30 30 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

FUNDAMENTELE SOCIOLOGIEI 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei FUNDAMENTELE SOCIOLOGIEI 

Codul cursului U.04.O.27 

Număr de credite ECTS 5 

Anul II 

Semestrul IV 

Total ore din planul de învăţământ 150 
contact direct 60 

studiu individual 90 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Frunze Olesea, dr., conf.univ 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail guzunalesea@yahoo.com 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

Cursul universitar Fundamentele sociologiei este destinat studenţilor an. II, profilul de studii  Psihologie. 

Disciplina este o parte componentă și inițiere logică a cursurilor fundamentale şi vizează pregătirea 

studenților pentru abordarea corectă a dezvoltăriii societăți, cunoașterii teoriilor și legităților sociologice 

 faptelor, fenomenelor și proceselor sociale, familiarizarea cu tehnici de cercetare a problemelor sociale. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Cunoaşterea şi utilizarea corectă  a conceptelor, termenilor şi noţiunilor specifice domeniului; 

 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul sociologiei ca individ, grup social, familia, 

comunitate, instituție, status, rol, relație socială etc.; 

 Dezvoltarea capacităţilor de analiză şi sinteză a realității sociale comtemporane; 

 Dezvoltarea unor orientări atitudinale de tip democratic prin conştientizarea diversităţii lumii 

contemporane. 

Finalităţi de studii 

 să identifice categoriile şi conceptele de bază ale sociologiei generale  

 să identifice cadrele, legitățile, activitățile ce determină dezvoltarea socială; 

 să clasifice procesele şi relaţiile sociale după anumite criterii; 

 să stabilească corelaţii dintre cauze, reprezentări şi consecinţe în desfăşurarea fenomenelor sociale; 

 să descrie teoriile sociologice fundamentale cu privire la  dezvoltarea socială; 

 să opereze cu noţiunile sociologice şi să extindă ipotetic conţinutul acestora la alte domenii; 

 să estimeze principiile şi legităţile de evoluţie a faptelor, fenomenelor şi proceselor sociale;  

 să  formuleze  raţionamente şi prognoze sociale. 
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5.Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

Unităţi de conţinut Numărul de ore 

curs seminarii 

1. Sociologia şi specificul ei ca ştiinţă.  Istoricul sociologiei. 

1. Istoricul sociologiei.  

2. Societatea umană ca sistem.  

3. Cadrele vieții sociale.  

4. Activităţile sociale.  

5. Unităţile sociale 

6. Personalitatea umană şi societatea.  

7. Cultura umană.  

8. Procesele sociale fundamentale (dinamica socială) 

Socializarea.Statusul și rolul social. 

9. Comunicrea socială. Diviziunea muncii. 

10. Stratificarea socială. 

11. Mobilitarea socială. 

12. Conflictele sociale. 

13. Devianțele sociale. 

14. Controlul social.  

 

4 4 

2. Comunicare și mass-media 

 

1. Societatea umană ca sistem.  

2. Cadrele vieții sociale.  

3. Activităţile sociale.  

4. Unităţile sociale 

5. Personalitatea umană şi societatea.  

6. Cultura umană.  

7. Procesele sociale fundamentale (dinamica socială) 

Socializarea.Statusul și rolul social. 

8. Comunicrea socială. Diviziunea muncii. 

9. Stratificarea socială. 

10. Mobilitarea socială. 

11. Conflictele sociale. 

12. Devianțele sociale. 

13. Controlul social.  

 

4 4 

3. Societatea umană ca sistem. 4 4 

4.  Stratificarea socială 

2.  

 

2 2 

5.  Schimbarea socială și modernizarea 

 

 

4 4 

6. Unităţile sociale 4 4 

7. Personalitatea umană şi societatea. 4 4 

8.  Familia si functiile ei 4 4 

Total 30 30 

 

6. Strategii de evaluare 

Curs-prelegere, Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, 

Exerciţiul, Masa rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

- evaluare finală: Examen. 

 

7.Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Bulgaru M. Sociologie generală. Manual, II volume. –Chişinău, 2003 

2. Chelcea S. Metodologia cercetării sociologice. Metode şi tehnici. Bucureşti: Editura Economica, 

2013 

3. Dicţionar de sociologie. Bucureşti 2014 

4. Dicţionar de politică. Oxford.- Bucureşti: Univers enciclopedic, 2003.-380p. 

5. Ionescu Ion, Stan Dumitru Elemente de sociologie. Vol.I, Iaşi 1997. 

6. Mihăilescu I.   Sociologie generală. - Bucureşti, 2012 

7. Zamfir C., Cace S., Zamfir E., Deliu A., Tudor E., Anghel I.M., Țoc S., Badoi D. Raport social 

al ICCV, 2017. Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038. 

București, 2017. 

8. Bozărnescu Ștefan, Bozărnescu Ana, Galaton Mihaela Interculturalitatea - sursa de coeziune 

socială. Timișoara, 2016. 

9. Schifirneț Constantin Modernitatea tendențiată. Reflecții despre evoluția modernă a societății. 

București, 2016. 

7. Zamfir Cătăli, Cace Sorin. O strategie a relansării calității vieții în perspectiva 2035. Direcții. 

Obiective. Ținte. Restricții. Oportunități. Priorități. ICCV. Academia Română. București. 2016. 
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Opţională: 

1. Iluţ. Petru, Sociopsihologia şi antropologia familiei, Iaşi: Editura Polirom; (2005), 

2. Iluţ P.. (2007) Dimensiuni ale familiei actuale din România, Editura: Presa Universitară Clujeană.  

3. Rotariu Traian, Aspecte privind structura populaţiei României după starea civilă. În Vol.Col.Coord.  

4. P.Iluţ. (2007) Dimensiuni ale familiei actuale din România, Editura: Presa Universitară Clujeană. 

5. Stănciulescu, Elisabeta Sociologia educaţiei familiale, Iaşi: Editura Polirom; (2002) 

6. Bodrug I. Cercetări Interetnice Academice la 10 ani de activitate a Institutului de Cercetări 

Interetnice. // Anuarul Institutului de cercetări Interetnice. Academia de Ştiinţe din Republica Moldova; 

vol II. - Chişinău, 2001, p. 5-12. 

7. Bodrug I. Perspectiva de activitate a Institutului de Cercetări Interetnice. Raport-program prezentat 

şi aprobat la Adunarea generală a Secţiei de Ştiinţe Socio-Umane şi Economice a A.Ş.M. din 9 

noiembrie 2001. // Anuarul Institutului de cercetări Interetnice. Academia de Ştiinţe din Republica 

Moldova; vol II, Chişinău, 2001, p.12-17. 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

ETICA PROFESIONALĂ 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei ETICA PROFESIONALĂ 

Codul cursului U.04.O.28 

Număr de credite ECTS 4 

Anul II 

Semestrul IV 

Total ore din planul de învăţământ 120 
Contact direct: 60 

Studiu individual: 60 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs 
Micleuşanu Zinaida, doctor în Ştiinţe Pedagogice, 

lector 

Titularul activităţilor de seminar Sedlețchi Oleg, lector univ. 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

      Disciplina de studiu Etica profesională vizează pregătirea etico-profesională a studenţilor psihologi.  

În urma studierii cursului, studenţii vor însuşi  noţiuni principale ca: morală, norme morale, cultură etică, 

tact, măiestrie, inteligenţă emoţională şi comunicare asertivă etc. Acest curs orientează studentul spre 

formarea unei noi mentalităţi, care să poată înţelege mai profund esenţa menirii sale și să posede toate 

instrumentele necesare în activitatea psihologică. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 cunoașterea conceptelor din  domeniul eticii profesionale; 

 definirea  conceptelor-cheie din cadrul disciplinei ; 

 analiza şi interpretarea comportamentului moral versus amoral, imoral; 

 formarea capacităţilor empatice; 

 analiza  funcţiilor şi principiilor eticii profesionale; 

 proiectarea  strategiilor de autoevaluare a măiestriei psihologice în corelaţie cu etica 

profesională;  

 evidenţierea  valorii eticii  în pregătirea profesională a studenţilor psihologi; 

 dezvoltarea competenţei de comunicare asertivă; 

Finalităţi de studii 

- să definească conceptul de etică, morală, comportament, deontologie; 

- să identifice, prin prisma principiilor etice, factorii ce favorizează funcţiile eticii psihologice; 

- să descrie principiile şi categoriile eticii psihologice; 

 să argumenteze interacţiunea dintre cultura psihologică şi cultura emoţională a psihopedagogului; 

- să  elaboreze codul deontologic conform normelor etice; 

 să distingă importanţa autoeducaţiei în formarea profesională a psihologilor; 

 să formuleze obiective de dezvoltare a competenţei de comunicare asertivă la psihologi; 

 să identifice dilemele etice în educaţie; 
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 să identifice valorile supreme în personalitatea psihologului; 

 să recunoască valoarea formativă a comunicării psihologice;                         

 să elaboreze strategii de dezvoltare a emoţionalităţii; 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Curs-prelegere, Studiul de caz, Conversaţia, Exerciţiul, Problematizarea, Dezbaterea,  Explicaţia, 

Exerciţiul, Masa rotundă, Consultarea surselor bibliografice. 

Evaluarea curentă (formativă) şi finală: 

- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 %. 

- evaluare finală: Examen. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Cojocaru-Borozan M., Teoria culturii emoţionale. Chişinău: Tipografia UPS “Ion Creangă”, 

2010. 239 p. 

2. Cojocaru M., Comunicare relaţională. Suport de curs pentru studii licenţă. Chişinău, 2009. 69 p. 

3. Cuzneţov L., Dimensiuni pedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional.Ghid 

metodic,Chişinău, 2002 

4. Copoeru I., Szabo N. Etică şi cultură profesională, Cluj-Napoca : Editura: Casa Cărţii de Ştiinţă, 

2008, 373 p. 

5. Mândâcanu V., Etica pedagogică praxiologică. Editura: Pontos; Chişinău, 2010. 588 p. 

6. Mândâcanu V., Profesorul-maestru. Editura: Pontos; Chişinău, 2009. 628 p. 

7. Lungu V., Rolul comunicării asertive în asigurarea unui climat instituţional favorabil. În: Studia  

Universitas nr.5, Chişinău, 2007. 320 p. 

Opţională: 

 

1. Capcelea V. Etica. Chişinău: Arc, 2003. 

2. Williiam B. Moralitatea. O introducere în etică. Traducere de V. Mureşan, Editura: 

Punct,Bucureşti, 2008. 

3. Sîrbu T. Etica şi virtuţi morale. Iaşi,Editura: Societăţii Academice, 2005.  

4. www.edu.md 

 

 

 

  

Unităţi de conţinut Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Etica – etimologia , definiţii şi delimitări conceptuale. 3 3 
2.Funcţii şi perspective integratoare ale eticii psihologice. 3 3 

3.Principiile şi categoriile eticii psihologice.   4 4 

4.Cultura emoţională şi deontologia psihologică. 3 3 

5.Normele sociale, autoeducaţia şi responsabilitatea socială.   4 4 

6.Comunicarea asertivă a psihologului -  context de consolidare a 

referenţialului profesional. 

3 3 

7.Analiza şi soluţionarea dilemelor etice în educaţie. 3 3 

8.Cultura profesională a psihologului. 4 4 

9.Evaluarea nivelului de cultură profesională pe diferite dimensiuni. 3 3 

Total 30 30 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

BAZELE PSIHOTERAPIEI 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei BAZELE PSIHOTERAPIEI 

Codul cursului F.06.O.39 

Număr de credite ECTS 3 

Anul III 

Semestrul VI 

Total ore din planul de învăţământ 90 
Contact direct 28 

Studiu individual 62 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Saracuța Victoria, dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar Roșca Tatiana, lector universitar 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

               Cursul universitar Bazele psihoterapiei este destinat studenților anului III, profilul de studii 

Psihologie. 

Ca parte a planului integru de învățământ, acest curs urmărește familiarizarea studenților cu aspectele 

de bază  a psihoterapiei, întrucât este o direcție importantă de activitate a viitorului psiholog. Disciplina 

„ Bazele psihoterapiei „  abordează cele mai importante direcții psihoterapeutice, împreună cu metodele,  

tehnicile specifice. Pune accent pe tratamentul psihologic și presupune o aplicare sistematică și 

conștientă a mijloacelor de influențare a comportamentului uman. Se focalizează pe faptul că la baza 

oricărei psihoterapii se află convingerea că persoanele cu probleme psihologice de comunicare, trăsături 

de caracter , insuccese în activitate s.a . au capacitatea de a se modifica,  învățând noi strategii de a 

percepe realitatea.  Disciplina Bazele psihoterapiei va ajuta studenții să realizeze că psihoterapia nu 

poate fi confundată cu simpla acțiune simpatetică pe care o exercită o rudă, un preot sau un prieten 

apropiat, ci ca demers științific are niște ipoteze clar formulate și un sistem de reguli bine stabilite, ce 

derivă din concepția teoretică a unei școlii psihoterapeutice. Studenții vor fi informați cu legile 

funcționării subsistemelor personalității, să formuleze clar obiectivele și treptele necesare atingerii 

acestora cât și metodele de acțiune adecvate fiecărui client în parte. Viitorii psihologi vor deprinde să 

înțeleagă comportamentul clientului și să-l modifice astfel încât dificultățile existențiale ale acestuia să 

fie înlăturate sau cel puțin diminuate, îl vor ajuta pe acesta să realizeze o adaptare mai eficientă, mai 

puțin dezagreabilă și mai stabilă la mediu. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 

 Cunoașterea conceptelor de bază cu privire la bazele psihoterapiei; 

 Delimitarea tehnicilor specifice oricărui tip de psihoterapie; 

 Dezvoltarea capacităților de analiză, ascultare activă, empatie etc.;  

 Formarea competențelor de a scoate pacientul din criza existențială în care se află; 

 Elaborarea planului de a reduce sau elimina simptomele crizei de moment; 

 Cunoașterea abilităților de a face ca pacientul să-și întărească Eul și capacitățile integrative;   
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 Formarea competențelor de a-l face pe pacient să-și rezolve și să-și restructureze conflictele 

intrapsihice; 

Finalităţi de studii 

 

 Să dețină capacități de a sistematiza cunoștințele referitoare la bazele psihoterapiei; 

 Să definească  și  să analizeze  eficient  abordările  psihoterapeutice clasice; 

 Să evidențieze  rolul demersurilor științifice a psihoterapiei și concepțiilor teoretice a școlilor 

psihoterapeutice; 

 Să  determine rolul  rezolvării și restructurării conflictelor intrapsihice ale clientului;  

 Să aprecieze  modificările  structurii personalității clientului în vederea obținerii unei funcționări 

mai mature, cu o capacitate de adaptare eficientă la mediu; 

 Să contribuie la modificarea  opiniilor eronate a subiecților despre ei înșiși și despre lumea 

înconjurătoare;  

 Să contribuie la dezvoltarea unui sistem clar al identității personale; 

 Să explice rolul ” bazei psihoterapiei „  în formarea profesională a viitorilor psihologi; 

 Să  stabilească  legături  dintre „ Bazele psihoterapiei „ cu alte disciplini studiate; 

 Să implementeze cunoștințele teoretice în abordarea practică; 

 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

 Conversaţia individuală; 

 Exercițiul; 

 Studiul de caz; 

 Evaluarea curentă și finală;  

 evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste 

docimologice) – 75% şi Portofoliul – 25 % 

  evaluare finală: Examen. 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1. Obiectul si problematica psihoterapiei. 2 2 

2. Principalii factori care intervin în psihoterapie.   1 1 

3. Aspecte diferențiale ale psihoterapiei; 2 2 

4. Factorii importanți ce intervin în psihoterapie 1 1 

5. Psihoterapia în Republica Moldova; 1 1 

6. Orientarea analitică (dinamică) în psihoterapie; 2 2 

7. Orientarea comportamentalistă în psihoterapie. 2 2 

8. Orientarea umanist – experiențialistă în psihoterapie. 2 2 

9. Psihoterapia de grup. 2 2 

Total 15 15 
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7. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Bancu Ş., Psihologie şi societate, Ed. Erata, Iaşi, 1999; 

2. Dafinoiu Ion, Elemente de psihoterapie integrativă, Polirom, Iaşi, 2001; 

3. Daniel David, Psihologie clinică şi psihoterapie, Iaşi, Polirom, 2006; 

4. Holdevici Irina, Elemente de psihoterapie, ediţia a II-a, Editura „AU”, Bucureşti, 1997; 

5. Holdevici Irina, Gândirea pozitivă, Bucureşti, 2000; 

6. Holdevici Irina, Sugestiologie şi terapie sugestivă, Editura „Victor”, Bucureşti, 1995; 

7. Huber W., Psihoterapiile. Terapia potrivită fiecărui pacient, Editura „Ştiinţă  şi Tehnică”, seria 

Psihologia, Bucureşti, 1997; 

8. Ionescu, G., Psihoterapie, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990; 

Opţională: 

 

1. David Daniel, Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Polirom, Iaşi, 2006; 

2. Iluţ Petru, Sociopsihologia  şi antropologia familiei, Iaşi, Polirom, 2005; Holdevici Irina, 

Psihoterapia - un tratament fără medicamente, Editura Universitară, Bucureşti, 2010; 

3. Ionel Muşu, Terapie educaţională integrată, Ed. Pro Humanitate, 1999; 

4. Ionescu, G., Psihologia actului  terapeutic, Ed. Academiei, Bucureşti, 1995; 

5. Jean Cottraux, Terapiile cognitive, Iaşi, Polirom, 2003; 

6. Krasiko V.G., Psihologia socială, Ed. Euro Press Group, Bucureşti, 2007; 

7. Neculau  A., Manual de psihologie socială, Editura Polirom, Iaşi, 2003; 

8. Petru I., Valori, atitudini şi comportamente sociale,  Editura Polirom, Iaşi, 2004; 

9. Programa de terapie educaţională complexă şi integrată, Chişinău, 1992; 

10. Vianu I., Introducere în psihoterapie, Cluj-Napoca, Editura Facla, 1999; 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

DEVIANȚA COMPORTAMENTALĂ 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei DEVIANȚA COMPORTAMENTALĂ 

Codul cursului F.06.O.40 

Număr de credite ECTS 3 

Anul III 

Semestrul VI 

Total ore din planul de învăţământ 90 
contact direct 28 

studiu individual 62 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Aurelia Cojocaru dr. în psihologie, lector univ: 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail psiholog.abc@gimail.com 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

     Cursul “ Psihologia comportamentului deviant” este important în procesul de formare a viitorilor 

specialiști în domeniul psihologiei, psihologiei juridiciare, criminalistice, la fel pentru profesorii de 

psihologie, cadre didactice din învățământul special, asistenti sociali, sociologi, pedagogi implicați în 

domeniul politicilor de securitate publică, dar și a unor categorii de personal din ONG-uri care sunt 

direct implicați în activități de management corelate fenomenului infractional. Acest curs oferă 

posibilitatea de a cunoaște anumite tipuri de comportamente deviante, facilitând  și dezvoltând  anumite 

competente, capacități în domeniul  comunicational, al gestionarii fenomenului infractional, al 

relaționării optime cu persoanele delincvente, precum și dobândirea unor cunoștinte legate de evaluarea 

acestor persoane și a grupurilor cu potențial infracțional, a evantualelor dificultati de adaptare si 

relationare socială cu care acestea se confruntă, care să permită personalului ce lucrează în domeniul 

respectiv de activitate să gestioneze în mod adecvat fenomenele infracționale, să intervină în vederea 

diminuării lor și a costurilor sociale ale acestora. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 Să dezvolte abilități de autocontrol; 

 Să cunoască măsurile de prevenire și combatere a devianței comportamentale; 

 Să însușească abilitați de socializare; 

 Să dezvolte abilități decizionale; 

Finalităţi de studii 

 Să precizeze funcțiile si tipurile de devianță si delicvență; 

 Să demonstreze cunoasterea fenomenelor comportamentle de devianță și delincvență; 

 Să deducă și să cunoască teoriile explicative ale comportamentului deviant; 

 Să cerceteze etiologia  comportamentului deviant;  

 Să delimiteze și să definească conceptele apropiate devianței; 

 Să indentifice elementele psihopedagogice si sociale ale delicvenței juvenile; 

 Să cunoaască situația actuală a sistemului de justitie juvenilă din Republica Moldova; 

 Să analizeze reactiile sociale vis-a-vis de delecventi; 
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 Să demonstreze cunoștinte specifice în domeniul prevenirii  și combaterii delicvenței juvenile; 

 Să cunoască elementele psihopedagogice și sociale ale comportamentului violent în școală; 

 Să conștientizeze necesitatea si modalitatea intervenției prin consiliere psihopedagogică; 

5. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

6. Strategii de evaluare 

Comunicări; Joc de rol; Dezbatere (2 grupe); referate; Posterul, Activităţi de autoevaluare; Testarea 

spiritului de observaţie, ; Portofoliul, etc. 

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Albert O. Sociologia devianței,Iași:Editura Polirom,2002. 

2. Albu E. Factori de risc în apariția și structurarea devierilor de comportament la elevi,2000. 

3. Albu E.Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii preadoliscenți.Prevenirea și 

terapia,Bucuresști: Editura Aramis,2002 

4. Baciu T.Psihosociologia comportamentului deviant. Suport de curs(partea I),Chișinău 2009. 

5. Baciu T.Psihosociologia comportamentului deviant. Suport de curs(partea II),Chișinău 2009. 

6. Boncu Ș,Devianța tolerată,Editura Universității Al.I. Cuza, Iași,2000 

7. Ibiș A. INFLUIENȚA agenților de socializare asupra comportamentului predelicvent, București, 

Pansofia,2000 

8. Isac O. Sociologia devianței Chișinău ,2004, 

9. Montanu R. Delicvența juvenilă:  aspecte teoretice și practice , Iași. EdituravPolipress,2003. 

10. Neamțu C. Devianța școlară,chid de intervențieîn cazul problemelor de comportament ale 

elevilor,Ed. Polirom, Iași,2003 

11. Pitulescu I, Delicvența Juvenilă,București Editura Oscar Sprint,2003 

12. Sînzîianu S. Fuga de acasă a adolescenților, Evaluări ,implicații, atitudini, Ed. Lumen,Iași,2006 

13. Șoitu L.Hăvârneanu C. Agresivitatea în Școală, Iași: Editura Universitarie,2001 

14. Turliuc N. Psiho-sociologia comportamentului deviant, Institutul European,2007  

 

Opţională: 

 

1. Cozmovici A. Psihologie  generală, Iaşi: Polirom, 1996 

2. Radu L. Introducere în psihologia contemporană, Cluj-Napoca: Sincron, 1991 

3. Zlate M. Psihologia la răspântia mileniilor, Iaşi-Bucureşti. Editura Polirom, 2001, 431 p. 

4. Zlate M. Psihologia vieţii cotidiene, Iaşi: Editura Polirom, 1997, 262 p. 

5. Немов, P.C., Психология, В трёх книгах. Книга 1. Общие  основы  психологии.    Москва:  

„Владос”, 1998 

6. Гиппенрейтер, Ю.Б., Введение в общую психологию. Курс лекций, Москва, 1997. 

7. Гриншпун, И.Б., Введение в общую психологию, Москва, 1994 

8. Петровский, А.Б., Ярошевский, М.Г. История  и теория психологии, Том 1, Ростов-на-

Дону: Изд-во. Феникс, 1996 

9. Гамезо М.В., Домашенко, И.А., Атлас по психологии, Москва: „Просвещение”, 1996. 

 

  

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Dimensiunile comportamentului deviant. 3 3 

2.Forme de manifestare a devianței școlare . 3 3 

3.Delicvența juvenilă și comportamentul adictiv. 3 3 

4.Strategii de prevenire a comportamentul  deviant. 3 3 

5.Terapie și consiliere.  3 3 

Total 15 15 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

TRAINING PENTRU DEZVOLTAREA ÎNCREDERII ÎN SINE 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei 
TRAINING PENTRU DEZVOLTAREA 

ÎNCREDERII ÎN SINE 

Codul cursului S.06.A.42 

Număr de credite ECTS 4 

Anul III 

Semestrul VI 

Total ore din planul de învăţământ 60 
contact direct 28 

studiu individual 32 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Saracuța Victoria, dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

 

       Cursul universitar TRAINING PENTRU DEZVOLTAREA ÎNCREDERII ÎN SINE  are un 

caracter evident aplicativ. Training-ul   îşi propune prezentarea câtorva tipuri de exerciţii de stimulare a 

încrederii în sine, exerciţii ce pot fi utilizate atât individual, în scopul dezvoltării personale, cât şi 

colectiv, în activităţi educaţionale, organizaţionale sau psihoterapeutice, de către studenții psihologi, dar 

și materiale teoretice necesare.  

Trening-ul de formare a încrederii în sine contribuie atât la consolidarea încrederii în sine ca trăsătură 

de personalitate, cât și la formarea abilității de a elabora un program de formare a încrederii în sine 

pentru copii de vârste diferite 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 

 definirea încrederii în sine și descrierea factorilor determinanți ai încrederii în sine 

 enumerarea drepturilor inalienabile ale personalității 

 valorificarea calităților personale 

 identificarea aspectelor pozitive ale evenimentelor din viața personală 

 explicarea mecanismelor ce stau la baza criticii și manipulării 

 formularea refuzului diplomatic, a răspunsului la critică și la compliment 

 aplicarea tehnicii de manifestare a insistenței 

 selectarea activităților de dezvoltare a încrederii în sine pentru copii de diferite vârste. 

Finalităţi de studii 

 

 a organiza un grup creativ conform exigenţelor domeniului 

 a adopta un comportament creativ în viaţă şi în profesie 

 a stabili relaţii interpersonale adecvate, constructive 

 a valorifica propriile calități și resurse personale 
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 a accepta critica și complimentele 

 a refuza diplomatic și vor manifesta insistență 

 a elabora un program de training de dezvoltare a încrederii în sine pentru o anumită vârstă 

5. Tematica orientativă a orelor 

 

 

Precondiții - Este necesar ca studenţii să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei personalității și a 

dezvoltării, precum și experiență de lucru în grup în cadrul trainingului de dezvoltare personală.  

 

6. Strategii de evaluare 

Evaluarea curentă: teste, lucrări de control, eseuri, răspuns oral la seminare, referat / colaj.  

Evaluarea finală: test docimologic, program de dezvoltare a încrederii în sine  

 

7. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Andre Ch., Lelord F. Cum să te iubeşti pe tine pentru a te înţelege mai bine cu ceilalţi. Iaşi, 1999  

2. Munteanu A. Incursiuni în creatologie. Timişoara, 1994  

3. Popescu G. Psihologia creativităţii. Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2004  

4. Roco M. Testarea disponibilităţii pentru antrenamentul creativ. În: Revista de psihologie. 1992. Nr 2. 

P. 135-144.  

5. Мамонтов С. Поверь в себя. Тренинг уверенности в себе. СПб., 2001  

6. Смит М.Дж. Тренинг уверенности в себе. СПб., 2000  

 

Opţională:  
7. Balahur D.Încrederea în sine - o nouă perspectivă: Psihologia creativităţii. În: Psihologia. 1994. Nr 2.     

8. Chirev L. Trainingul psihologic – o modalitate de consolidare a respectului de sine. În: Българският 

Език в Молдове: «Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на 

езиковата ситуация в Република Молдова». Комрат, 2010. Cтр. 156-161  

9. Morăraşu L. Rolul inteligenţei emoţionale în dezvoltarea creativităţii. Bacău: Rovimed Publ., 2012  

10. Nicola Gr. Creativitate şi ecologie mintală. Psihologia creativităţii. În: Psihologia. 1993. Nr 4. P. 6-

8.  

 

  

Unităţi de conţinut Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Definirea trainingului ca formă de lucru cu grupul  

 
2 2 

2.Încrederea în sine: definiții, factori determinanți.     2 2 

3.Autocunoaştere, autoînţelegere, autoestimare pozitivă, gândire 

pozitivă 
2 2 

4.Drepturile inalienabile ale personalităţii de a fi ea însăşi 2 2 

5.Critica, modalităţi de reacţionare. Acceptarea criticii 2 2 

6.Complimentele, modalităţi de reacţionare 1 1 

7.Insistenţa, tehnici de antrenare a insistenţei 1 1 

8.Refuzul diplomatic 1 1 

9.Tehnici de contra-manipulare. Comportamentul asertiv. Totalurile 

trainingului 
1 1 

10.Set de training-uri(activități practice) 1 1 

Total 15 15 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

TRAINING PENTRU DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI PROSOCIAL ÎN ȘCOALĂ 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

Domeniul general de studii 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale 

Domeniul de formare profesională 0313. Psihologie 

Programului de studii  0313.1 Psihologie 

Ciclul Licenţă 

 

2. Date despre disciplină şi titularul cursului 

Denumirea disciplinei 

TRAINING PENTRU DEZVOLTAREA 

COMPORTAMENTULUI PROSOCIAL ÎN 

ȘCOALĂ 

Codul cursului S.06.A.43 

Număr de credite ECTS 4 

Anul III 

Semestrul VI 

Total ore din planul de învăţământ 60 
contact direct 28 

studiu individual 32 

Forma de evaluare Examen 

Catedra responsabilă Psihologie şi Asistenţă socială 

Titularul activităţilor de curs Saracuța Victoria, dr. în psihologie, lector univ; 

Titularul activităţilor de seminar - 

e-mail - 

 

3. Descriere succintă a integrării disciplinei în programul de studii 

 

       Cursul universitar TRAINING PENTRU DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI 

PROSOCIAL ÎN ȘCOALĂ  are un caracter evident aplicativ. Training-ul   îşi propune prezentarea 

câtorva tipuri de exerciţii de formare și dezvoltare a comportamentului prosocial în șoală. Studenții 

psihologi vor fi instruiți de a promova comportamente normative, modele de comportament prosocial în 

cadrul activităților de profilaxie pe care le vor petrece în școli, în calitate de psiholog școlar.Totodată ei 

vor fi instruiți de a desfășura activități de training familial având ca scop promovarea normelor, valorilor 

prosociale în creșeterea și educarea copiilor. 

 

4. Competenţe specifice acumulate şi finalităţi de studii 

Competenţe profesionale 

 

 definirea comportamentului prosocial 

 valorificarea normelor și valorilor umane 

 identificarea aspectelor pozitive ale comportamentului prosocial 

 explicarea mecanismelor de stabilire a regulilor comportamentale în diferite medii 

  stabilirea rolului psihologului școlar în formarea competențelor comportamentale ale copiilor 

 analiza empatiei ca capacitate de a sesiza trăirile altora 

Finalităţi de studii 

 

 a organiza activități educative prosociale 

 a adopta un stil comportamental propriu 

 a stabili relaţii interpersonale adecvate, constructive 

 a valorifica propriile calități și resurse personale 

 a accepta regulile unui grup 
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  a promova asertivitatea în comunicare 

 a elabora un program de training de dezvoltare a încrederii în sine pentru o anumită vârstă 

Tematica orientativă a orelor 

Precondiții - Este necesar ca studenţii să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei personalității și a 

dezvoltării, precum și experiență de lucru în grup în cadrul trainingului de dezvoltare personală.  

5. Strategii de evaluare 

Evaluarea curentă: teste, lucrări de control, eseuri, răspuns oral la seminare, referat / colaj.  

Evaluarea finală: test docimologic, program de dezvoltare a comportamentului prosocial  

 

 

6. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Botis, A., Mihalca, A., Despre dezvoltarea abilitaților emoționale și sociale ale copiilor, fete și 

2. băieți, cu vârsta pâna în 7 ani-Ghid pentru cadrele didactice din învatamântul prescolar, 

3. Buzau, Editura Alpha 

4.  Cosmovici, A., Psihologie generală, Iasi, Editura Polirom, 1996, pg.94 

5. Goleman, D. Inteligența Emoțională, Editura Curtea Veche, Bucuresti, 2008, pg. 247-248 

6. International Child Development Initiatives, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Ghid 

7. ,,Metode și instrumente pentru dezvoltarea abilităților de viață la clasă”, Proiect POSDRU 

8.  Miclea, M., Balaj, A., Porumb, D., Porumb, M., Porumb, S. – Screeningul competențelor 

9. sociale, în Manualul de utilizare al Platformei de evaluare a Dezvoltarii (PEDa), Cluj Napoca, 

10. Editura Cognitrom, 2006, pg. 13-56 

11.  Petrovai, D., Petrica, S., Preda, V., Brănișteanu, R., Pentru un copil sănătos emoțional și 

12. social- ghid practic pentru educatorul care construiește încredere, Editura Integral, Bucuresti, 

13. 2012, pg.14. 

14.  Piaget, J., Inhelder, B., Psihologia copilului, Editura Cartier, Chisinau, 2005, pg. 116. 

15.  Ștefan, C. A., Kallay, E., Dezvoltarea Competențelor Emoționale și Sociale la Preșcolari - ghid 

16. practic pentru educatori, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2007, pg. 27. 

17.  Rocco, M., Creativitate și Inteligența Emoțională, Editura Polirom, Iasi, 2004, pg.140-143 

 

 

Unităţi de conţinut 
Numărul de ore 

curs seminarii 

1.Definirea comportamentului în psihologie 1 1 

2.Comportamentul prosocial-aspecte definitorii     1 1 

3.Teoriile comportamentului prosocial 1 1 

4.Comportamente de reducere a violenței școlare 1 1 

5.Valori comportamentale școlare 1 1 

6.Managementul comportamentului în clasa de elevi 1 1 

7.Dezvoltarea  abilităților de comunicare interpersonală 1 1 

8.Dezvoltarea abilităților sociale la elevi 1 1 

9.Comunicarea asertivă  și comportamentul social   1 1 

10.Empatizarea nevoilor celorlalți 1 1 

11.Dezvoltarea abilităților emoționale prin identificarea și 

autoreglarea propriilor emoții și recunoașterea emoțiilor celorlați   
2 2 

12.Inițierea relațiilor adaptative, de colaborare în familie, grup social  1 1 

13.Set de training-uri(activități practice) 2 2 

Total 15 15 


