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Conţinutul cursului: 

Psihologia socială aplicată ca știință 

Psihologia socială în domeniul sănătății 

Psihologia socială aplicată în domeniul organizațional 

Psihologia socială în domeniul educațional 

Psihologia socială în domeniul judiciar 

Psihologia socială aplicată în mass-media 

Psihologia consumatorului 

Psihologia environmentală 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

să opereze cu aparatul terminologic al disciplinei, integrînd noţiunile în modele de explicare teoretică a 

faptului social; să cunoască și să explice modele de asistenţă şi consultanţă psihologică în divesre domenii 

aplicate ale psihologiei sociale; să recunoască și să analizeze problemele din viața cotidiană prin prisma 

modelelor teoretico-explicative psihologice; să aplice în practica profesională cunoștințele din domeniul 

psihologiei sociale aplicate; să identifice şi să aplice  tehnici de asistență și consultanță psihosocială; să 

întocmească un program de cercetare a unei probleme unui domeniu aplicat al psihologiei sociale; să 

selecteze și să aplice metode potrivite investigaţiei empirice a comportamentelor sociale; să recomande 

metode și tehnici de depășire a  problemelor specifice psihologiei sociale aplicat; să realizeze activități 

profesionale respectând codul deontologic al psihologului. 
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Denumirea modulului/disciplinelor Domeniile aplicate ale psihologiei sociale 

Codul disciplinei F.01.O.004 

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 30 / 150 

Evaluare Examen 
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