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Conţinutul succint al cursului:
Cursul «Istoria si epistemologia psihologiei» este una dintre puținele discipline integrate, care sintetizeaeză cunoștințele din domeniile
specifice și diversitatea de probleme ale psihologiei. Pe de o parte, conținutul cursului se bazează pe cunoașterea altor discipline
psihologice, pe de altă parte, permite ordonarea cunoștințelor în sistem, pentru a înțelege logica constituirii psihologiei, motivele care
au condus la stabilirea obiectului acestei științe, problemele de bază, precum și raportul cu alte științe și domenii aplicate. Acest curs
ptezintă nu numai fapte, dar și o anumită mentalitate, dezvoltând capacitatea de a înțelege și de a evalua în mod adecvat fenomenele și
conceptele psihologice. Valoarea cursului propus constă în faptul că prezintă cunoștințe de bază cu referință la o cultură aparte
necesară pentru psihologi în oricare din domeniile de activitate.

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe va cunoaște și reproduce cadrul de
noțiuni și concepte fundamentale, diverse perspective ale demersului psihologic din punct de vedere teoretic, utilizându-le în
explicarea dezvoltării psihicului în onto- și filogeneză, a persoanei, grupului și situației sociale; va analiza, compara și clasifica
fenomenele psihice și psihosociale în scopul stabilirii metodologiei cercetării și asistenței psihologice a persoanei, grupului și situației;
va poseda capacități de muncă în echipă și de organizare a relațiilor interpersonale; va operaţionaliza cunoştinţele psihologice şi de
metodologie a cercetării, făcând distincție dintre abordările teoretice științifice, științifico-populare sau cu caracter speculativ privind
fenomenele psihice și psihosociale, utilizând tehnicile de informare şi de activitate independentă în procesul de dezvoltare continuă
profesională, autodezvoltare prin autocunoaștere, autoevaluare și gândire critică, cunoscând o limbă de circulație internațională și
tehnologiile informaționale moderne.
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