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Conţinutul succint al cursului: 

Cursul cuprinde subiecte ce vizează problemele generale ale psihologiei diferențiale a personalității; conotatii istorice, sisteme 

filozofice din lumea antica, schimbari de mentalitate privind psihicul, caracteristici de baza ale psihologiei diferențiale. Cursul constă 

în prezentarea conceptelor de bază cu care operează psihologia diferențială (dihotomii universale: aspect diferențial psihologic; 

structura ierarhică a subiectului; specificul individual al proceselor si starilor psihice; coordonatele individualității omului, tipologii de 

personalitate; tipologii si caracterologii vechi versus moderne).  

Psihologia diferenţială ca domeniu ştiinţific. Concepte de baza, conotații istorice și sisteme filozofice din lumea antica, domenii de 

suport ale dezvoltării psihologiei diferențiale; structura ierarhica a subiectului: organism, individ, personalitate, individualitatea.  

Însuşiri și tipologii de personalitate. Temperamentul ca latură dinamico –energetică a personalității. Caracterul ca latură relațional 

valorică a personalității. Aptitudinile ca latură instrumental-operațională a personalității. Abordarea tipologică a personalității și 

caracterului. Tipologii morfologice, psihologice și psihanalitice.  

 

Finalităţi de studiu: 

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

bază ale psihologiei diferențiale ale personalității; va descrie principiile şi paradigmele de studiu, va caracteriza tipologiile de 

personalitate, va interpreta şi argumenta modul în care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot influenţa 

cunoasterea tipologiilor de personalitate, va analiza și clasifica conceptele științifice de bază ale psihologiei diferențiale ale 

personalității, va aplica metode specifice de identificare a diferitor tipologii de personalitate; va proiecta strategii valide de cercetare a 

personalitatii prin aplicarea cunostintelor din domeniu, va distinge între abordările științifice ale personalității și abordările științifico-

populare, va urmări și utiliza rezultatele cercetărilor științifice de ultima oră; va manifesta atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de 

domeniul ştiinţific studiat; va stabili relaţii interpersonale eficiente cu colegii de grupă şi în cadrul profesiei; 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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