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Conţinutul succint al cursului: 

Introducere în psihologia genurilor 

Teorii gender 

Socializarea gender 

Familia, educația și genul  

Egalitatea  gender  în  învăţămînt   

Gender  şi  piaţa  muncii   

Genul și poțitica 

Metode  şi  instrumente  pentru  abordarea  integratoare  a  egalităţii  de  gen. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

evoluţia instituirii ştiinţei gender, abordările teoretice;  să cunoască diferenţele sociale gender, problemele cu care se 

confruntă societatea contemporană privind promovarea politicilor gender,  tendinţele de restructurare şi de înbunătăţire a 

rolurilor sociale gender; să înţeleagă şi să explice direcţiile de bază în lichidarea barierelor gender privind socializarea 

genurilor;  să aplice cunoştinţele obţinute în reformarea pozitivă a stereotipurilor gender; să  contribuie  la  consolidarea  

familiei,  ca  structură  şi  formă  socială  necesară  societăţii,  prin  lichidarea stereotipurilor şi a barierelor gender;   să 

promoveze politicile drepturilor gender;  să poată elabora un plan de cercetare şi de intervenţie personalizat pentru 

lichidarea barierelor gender;  să poată aplica metode şi instrumente pentru abordarea integratoare a egalităţii de gen, în 

anumite situaţii sociale şi tipuri de familii. 
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