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Conţinutul succint al cursului:
Cursul cuprinde subiecte ce vizează problemele generale ale activității umane și proceselor reglatorii; principalele abordări teoretice
privind specificul afectivității omului și rolul ei în dezvoltarea psihică, evoluția proceselor afective în filogeneză și ontogeneză. Cursul
constă în prezentarea conceptelor de bază cu care operează psihologia activității umane (motivația și orientarea motivațională,
dezvoltarea și rolul motivației în activitatea umană, specificul și evoluția vieții afective a omului și importanța ei în dezvoltarea
psihică, teoretice din domeniu și evoluția acestora, particularitățile manifestării fenomenelor afective în diverse contexte socioculturale).
Activitatea umană. Consideratii generale. Acceptiunea lărgită și restrânsă a conceptului. Delimitarea conceptelor de conduită și
comportament. Structura psihologica a activitatii.
Motivația și performanțele. Abordările teoretice ale ale motivației. Motivul și funcțiile sale. Motivația și activitatea. Motivația și
personalitatea
Afectivitatea și voința. Abordările teoretice ale emoțiilor. Perspectiva evoluționistă asupra emoțiilor. Clasificarea emoțiilor.
Definirea şi caracterizarea generală a voinţei. Structura actului volitiv. Teorii asupra actului voluntar.

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va caracteriza principalele procese
reglatorii și va descrie specificul manifestării lor în viața de zi cu zi; va reda etapele de dezvoltare a proceselor reglatorii în filo- și
ontogeneză; va descrie procesele reglatorii din perspectiva diverselor școli psihologice; va face o analiză comparativă a sistemelor de
clasificare ale proceselor psihice reglatorii.
Va demonstra competenţe de explorare a informaţiei ştiinţifice corespunzătoare domeniului psihologiei generale; va demonstra
competenţe de comunicare scrisă şi orală a rezultatelor cercetărilor teoretice, respectând principiile etice, cu citarea surselor, evitarea
plagiatului şi denaturării rezultatelor; va distinge între abordările științifice ale proceselor psihice și abordările științifico-populare, va
urmări și utiliza rezultatele cercetărilor științifice de ultima oră; va manifesta și promova valorile și principiile deontologice
profesionale în mediul social; va identifica surse de informare relevante demonstrând cunoașterea criteriilor de apreciere și
discriminare a surselor de informare științifice de cele neștiințifice.
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