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Conţinutul cursului:
Introducere. Structura microscopică a sistemului nervos central. Rolul sistemului nervos în
coordonarea organismului. Neuronii: structură și proprietăți funcționale. Anatomia funcţională a sistemului
nervos central uman – măduva spinării. Măduva spinării – structura internă. Funcția reflexă și de conducere.
Arcul reflex somatic și vegetativ. Studiu comparativ al aferenței si eferenței somatice și vegetative.
Sistemul nervos central – encefalul / trunchiul cerebral. Bulbul rahidian. Substanţa cenuşie. Substanţa albă.
Puntea Varolio. Sistemul reticulat..Lemnicul medial. Cele 3 funcţii de conducere. Mezencefalul. Tectum
mezencefalic..Formațiunea reticulara. Nervii cranieni: tipuri, funcţii
Sistemul nervos periferic. Organizare. Clasificarea și funcționalitatea nervilor. Sistemul nervos somatic și
sistemul nervos autonom. Sistemul nervos vegetativ. Sistemul nervos simpatic şi parasimpatic.
Relația dintre creier și viața psihică. Mecanismele de control al tonusului cortical și ale stărilor afectivemoționale
Neurobiologia și neurofiziologia senzatiilor, perceptiilor, reprezentarilor
Neurofiziologia proceselor cognitiv-logice, atenției și limbajului
Sistemul endocrin uman: generalități. Structură, funcții, rol. Glandele endocrine principale
Sistemul hipotalamo-hipofizar
Sindroame psihoneuroendocrine

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze 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, utilizîndu-le în explicarea dezvoltării psihicului în onto- şi
filogeneză, a persoanei, grupului şi situaţiei sociale;va 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.;va analiza, compara şi clasifica fenomenele psihice şi psihosociale în scopul stabilirii
metodologiei cercetării şi asistenţei psihologice a persoanei, grupului şi situaţiei; va selecta şi aplica multiple
perspective ale demersului psihologic practic în raport cu persoana, grupul şi situaţia, respectând principiile
etice şi deontologia profesională şi în conformitate cu conţinutul problemei şi comanda socială ;va promova
în activitatea profesională imaginea psihologului contemporan, caracterizat de profesionalism în activitatea
de psihodiagnostic (identificare) – intervenţie, autenticitate, toleranţă socială, spirit creativ şi inovativ,
responsabilitate personală, deschidere spre schimbare, autonomie a deciziilor; împărtăşi o atitudine empatică
şi asertivă, atitudini pozitive faţă de valorile general-umane, multiculturale, etico-profesionale şi le va aplica
în relaţiile cu ambianţa socială şi în cadrul profesiei.
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