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Conţinutul succint al cursului: 

Managementul conflictului. Fundamentarea teoretică a conflictului. Abordarea teoretico-științifică a conflictului. Istoria 

conflictologiei.. 

Conflictul, structura și familia de concepte relevante la conflict. Cadrul conceptual al conflictelor. Caracteristicile 

conflictelor. Sursele și tipurile situațiilor de conflict. Efectele conflictelor. Teoriile contemporane ale conflictelor. 

Tipuri de personalitate dificilă în situațiile de conflict. Conceptul de personalitate. Caracteristica personalităților dificile în 

conflict. Particularităţile psihologice individuale ale apariţiei conflictelor 

Strategii, metode și tehnici de gestionare a conflictului. Abilități de comunicare în situație de conflict. Diminuarea 

efectelor emoţionale negative ale conflictelor. 

Forme de soluționare a conflictelor.  

Tipologia reacției la conflict. Stilui de soluționare a conflictului. Etapele elaborării „hărții conflictului”. Refacerea relației. 

Metode alternative de soluționare a conflictului. 

Negocierea ca formă de soluționare a conflictelor.  

Tehnici de negociere. 

Conceptul medierii.  

Justiția restaurativă în RM. Conceptul medierii. Principiile medierii.. 

Cadrul juridic al medierii. Cadrul juridic national  al medierii. Cadrul juridic international al medierii. Acte quasijuridice 

al emedierii. 

Etapele procesului de mediere. Etapa de premediere; Mediere; Negicierea soluțiilor. Încetarea medierii.  

Metode și tehnici de mediere.  Abilităţi de comunicare. Tehnici de lucru şi control al emoţiilor Alte abilităţi de 

comunicare 

Finalităţi de studiu: 

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

cadrul de noţiuni şi concepte fundamentale, diverse perspective ale demersului sociologic din punct de vedere teoretic, 

utilizându-le în explicarea dezvoltării relațiilor interpersonale, grupului şi situaţiei sociale; identificarea  şi descrierea 

teoriilor, metodelor explicative și practicile asistențiale moderne care sunt fundamentul intervenției sociale întru 

schimbarea socială planificată a beneficiarului etc.; cunoaşterea  bazele intervenţiei în diverse situații de criză în relații 

interpersonală adoptând o viziune critică şi nuanţată privind modelele de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, în 

conformitate cu principiile etice şi deontologia profesională; analiza, compararea şi clasificarea specificului problemelor 

sociale la nivel micro, mezzo și macro  în scopul stabilirii metodologiei cercetării şi intervenția în cazul persoanei, 

grupului şi comunității; elaborarea designul gestionării conflictului, utilizând metode alternative, demonstrând competenţe 

de explorare a informaţiei ştiinţifice corespunzătoare, de comunicare scrisă şi orară; posedarea  capacităţi de muncă în 

echipă şi de organizare a relaţiilor interpersonale; 
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