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Conţinutul succint al cursului:
Sensibilizarea la mediul universitar şi metodele de învăţare. Sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova. Instituția
superioară de învățământ – sarcini și organizare. Activitatea didactică a studenților. Perceperea, memorarea, păstrarea și reactualizarea
informației. Lucrul cu literatura didactică și științifică.
Introducere în specialitate. Obiectul, etapele de dezvoltare și ariile de utilizare ale psihologiei. Psihicului uman ca obiect de
cercetare a psihologiei și natura complexă și contradictorie a acestuia. Ipostazele psihicului uman. Stările de conștiință. Abordarea
sistemică a psihicului. Abordarea sinergetică a psihicului. Perspective noi de abordare a psihicului.
Simț comun versus cunoaștere științifică în psihologie. Cunoașterea comună și cunoașterea științifică în științele socioumane.
Introducere în metodologia cunoașterii/cercetării științifice. Tipuri și etape ale cercetării în domeniul socioumanulul. Modalități de
cunoaștere științifică. Valențele valorice ale cunoașterii științifice și deontologia cercetătorului.

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va cunoaște aspectele psihologice
şi pedagogice ale formării profesionale și învăţării universitare, principalele repere în dezvoltarea psihologiei ca ştiinţă; va identifica
obiectul și sarcinile psihologiei, etapele principale de dezvoltare științifică a domeniului; va prezenta o viziune integrativ-sistemică cu
privire la psihicul uman; va explica diferenţa dintre psihologie ca ştiinţă şi psihologia simţului comun; reproduce adecvat noțiunile
specifice activității de investigație științifică în psihologie; cunoaşte şi înţelege principiie de bază în conceperea şi elaborarea
principalelor activități academice academice, le interpretează şi analizează critic; explică deosebirile dintre cunoaşterea empirică şi
cunoaşterea sistematică; diferenţiază domeniile de aplicare practică a cunoştinţelor din psihologie; interpretează comportamentul
uman prin analiza proceselor psihice implicate în realizarea lui; face diferență între cercetarea teoretică și empirică, între obiectivele
de investigație în diverse domenii ale psihologiei; va deține capacitatea de a identifica şi selecta principiile metodologice adecvate
scopului și conținutului cercetării, metodele de cercetare necesare pentru realizarea unei cercetări științifice; va analiza și clasifica
procesele psihice umane din perspectiva aplicabilității lor în practicile de cercetare științifică și asistență psihologică; va manifesta
interes față de cercetarea empirică în psihologie; va promova rigoarea științifică la proiectarea, execuția, colectarea, prelucrarea și
interpretarea datelor cercetării; va demonstra competenţe de explorare a informaţiei ştiinţifice corespunzătoare domeniului
psihologiei; va demonstra competenţe de comunicare scrisă şi orală a rezultatelor cercetărilor, respectând principiile etice, cu citarea
surselor, evitarea plagiatului şi denaturării rezultatelor; va poseda capacităţi de muncă în echipă şi de organizare a relaţiilor
interpersonale; va promova în activitatea profesională imaginea psihologului contemporan, caracterizat de profesionalism,
autenticitate, toleranţă socială, spirit creativ şi inovativ, responsabilitate personală, deschidere spre schimbare, autonomie a deciziilor;
va împărtăşi atitudini empatice şi asertive, pozitive în raport cu valorile general-umane, multiculturale, etico-profesionale şi le va
aplica în relaţiile cu ambianţa socială şi în cadrul profesiei; va cunoaște termeni specifici psihologiei, îi va utiliza în prezentarea și
redactarea textelor cu caracter științific; va cunoaște și va respecta constrângerile impuse de obiectivele și condițiile specifice ale
activității profesionale psihologice.
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