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Conţinutul succint al cursului: 

Cursul cuprinde subiecte ce vizează problemele generale ale psihicului uman, proceselor psihice de cunoaștere și adaptare la mediu; 

principalele abordări teoretice privind funcționarea psihicului uman, evoluția proceselor psihice în filogeneză și ontogeneză. Cursul 

constă în prezentarea conceptelor de bază cu care operează psihologia generală (procesele/mecanismele psihice, procesele cognitive 

superioare, dezvoltarea acestora în filogeneză și ontogeneză, particularitățile manifestării fenomenelor psihice în diverse contexte 

socio-culturale).  

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările. Procesele senzoriale. Structura generală a analizatorului. Formarea, legile de 

organizare și formele percepției. Caracteristicile reprezentărilor. Clasificarea reprezențărilor. 

Procesele cognitive superioare. Procesele şi formele memoriei. Factorii, legile şi optimizarea memoriei. Gîndirea și modalităţi de 

operare a gîndirii. Formele și însuşirile atenţiei. Procedeele și formele imaginaţiei. 

Limbajul și inteligența. Funcţiile și formele limbajului. Inteligența umană. Teoriile factoriale, teoria Inteligențelor multiple, teoria 

triarhică a inteligenţei. Factori subiectivi în definirea /determinarea inteligenței. Investigarea influentelor genetice si ambientale 

asupra inteligentei.   

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va defini conceptele științifice de 

bază ale psihologiei generale; va descrie particularitățile manifestării proceselor psihice umane la diverse etape de dezvoltare în filo- 

și ontogeneză; va identifica şi va descrie etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă şi abordările teoretice majore în domeniul 

psihologiei generale; va diferenția între abordările științifice ale principalelor școli psihologice privind funcționarea psihicului uman; 

va analiza, compara şi clasifica fenomenele psihice în scopul stabilirii unei scheme generale de funcționare a sistemului psihic uman; 

va analiza și clasifica procesele psihice umane din perspectiva aplicabilității lor în practicile de cercetare științifică și asistență 

psihologică; va demonstra competenţe de explorare a informaţiei ştiinţifice corespunzătoare domeniului psihologiei generale; va 

aplica reguli de muncă riguroasă și eficientă, manifestând capacități de lucru în echipă, atitudine responsabilă față de rezultatul muncii 

colective în domeniul științei psihologice; va demonstra activism în identificarea oportunutăților de dezvoltare a competențelor 

profesionale; va manifesta atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de domeniul ştiinţific studiat; 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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