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Conţinutul succint al cursului: 

Relaţii interculturale: aparatul conceptual.  

Modele ale relaţiilor interculturale. 

Particularităţile etnoculturale ale comunicării. 

Factori socio-psihologici şi individuali de personalitate ai toleranţei/intoleranţei etnice. 

Limba,identitatea şi influenţa interculturală. 

Modele de bază ale educaţiei multiculturale. Trainingul – ca metoda de formare a competenţilor etnoculturale. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  

va cunoaşte şi reproduce cadrul de noţiuni şi concepte fundamentale, diverse perspective ale demersului 

psihologic din punct de vedere teoretic, utilizându-le în explicarea dezvoltării psihicului în onto- şi filogeneză, a 

persoanei, grupului şi situaţiei sociale; fi capabil să identifice şi să descrie etapele dezvoltării psihologiei ca 

ştiinţă şi abordările teoretice majore în domeniile de bază: psihologie generală, diferenţială, a dezvoltării, 

cognitivă, socială, a personalităţii, neuroanatomiei, neurofiziologiei şi neuropsihologiei, clinică, educaţională 

etc.; analiza, compara şi clasifica fenomenele psihice şi psihosociale în scopul stabilirii metodologiei cercetării 

şi asistenţei psihologice a persoanei, grupului şi situaţiei;va operaţionaliza cunoştinţele psihologice şi de 

metodologie a cercetării, făcând distincţie dintre abordările teoretice ştiinţifice, ştiinţifico-populare sau cu 

caracter speculativ privind fenomenele psihice şi psihosociale, utilizând tehnicile de informare şi de activitate 

independentă în procesul de dezvoltare continuă profesională, autodezvoltare prin autocunoaştere, autoevaluare 

şi gîndire critică, cunoscînd o limbă de circulaţie internaţională şi tehnologiile informaţionale moderne. 
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