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Conţinutul cursului: 

Relaţii interculturale: aparatul conceptual 

Modele ale relaţiilor interculturale 

Particularităţile etnoculturale ale comunicării 

Factori socio-psihologici şi individuali de personalitate ai toleranţei/intoleranţei etnice 

Limba,identitatea şi influenţa interculturală 

Modele de bază ale educaţiei multiculturale. Trainingul – ca metoda de formare a competenţilor etnoculturale 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 
va dobîndi cunoştinţe teoretice aprofundate din domeniul psihologiei culturale, etnice, poseda un vocabular științific 

avansat, identificînd calitățile generale și particulare ale fenomenului psihosocial intercultural, clasificînd, analizînd și 

explicând faptul social; va distinge și va ilustra prin definiții și exemple principiile de bază și regulile de desfăşurare a 

investigațiilor, modalitățile selectării instrumentarului de lucru pentru culegerea și interpretarea datelor, precum și 

strategiile de modelare sau reconstrucție a schemei teoretice, posedînd cunoștințe în vederea stabilirii metodologiei și 

metodelor de cercetare ştiinţifică a fenomenului intercultural; va stabili semnificații și raporturi între cadrul teoretic, 

rezultatele cercetării experimentale și caracterul implicării profesional-evaluative și asistențiale în cadrul relațiilor 

interculturale; va deţine capacitatea de implicare practică cu caracter de asistenţă şi consultanţă psihosocială în domeniul 

relațiilor intercultural; va realiza activități de investigație – evaluare – implicare – consultanță în conformitate cu 

principiile deontologice şi în limitele competenţelor psihologului ; va poseda o mentalitate nouă privind importanţa şi 

performanţele cercetării ştiinţifice, operaționalizînd competențele teoretico-practice în proiecte de investigații 

fundamentală și aplicată, promovînd inovația și spiritul creativ, contribuind la consolidarea raportului dintre știința și 

contextul empiric psihosocial; va participa la formarea culturii şi conştiinţei vieţii comunitare, în măsura de a se implica 

în înţelegerea, explicarea, monitorizarea şi soluţionarea problemelor de natură socio-relaţională, contribuind la 

promovarea modernizării societăţii.  
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Denumirea modulului/disciplinelor Psihologia relațiilor interculturale 

Codul disciplinei F.01.O.002 

Tipul disciplinei Fundamentală, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română/rusă 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40 / 150 

Evaluare Examen 
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