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Conţinutul succint al cursului: 

Relaţia cetăţean-stat din perspectiva psihologiei politice. Forme ale participării politice 

Ideologii politice şi justiţie socială 

Capitalul social ca premiză a funcţionării sistemelor democratice  

Comunicarea politică. Limba de lemn ca formă particulară a discursului politic  

Participarea la vot și absentismul electoral 

Istoria dezvoltării metodelor și conceptelor de influență, propagandă și persuasiune. Abordări comportamentale, cognitive 

și logico-retorice ale persuasiunii. 

Principalele tipuri de influență. Manipulare: definiție, semne principale. Locul manipulării în sistemul de influență. 

Atitudini și atribuții ca filtre și factori de influență. Influența socială și psihologia cognitivă. Erorile cognitive și atitudinile 

false ca factori de influență. 

Conceptul automatismelor sociale R. Chaldini. 

Șase strategii și 45 de tehnici de influență și persuasiune: caracteristici specifice și exemple de aplicare. Cadrul situațional 

și semantic de influență și credință. 

Metode de influență și credință în grup și comportamentale. 

Practici de influență și credință socială. Influența și persuasiunea în politică. Influențele informaționale și mass-media. Date 

experimentale privind efectul mass-media asupra comportamentului și conștiinței umane. Influență și persuasiune 

deliberativă (discuție): diferențe de principii și mecanisme 

Situațiile socioculturale ca factori și instrumente de influență și credință 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: cunoaşterea principiilor 

care reglementează relaţia cetăţenilor cu statul şi cu clasa politică; înţelegerea modului în care se formează opţiunile 

politice; înţelegerea fenomenului neimplicării în politică; cunoașterea teoriilor de bază și esenței mecanismelor de 

influenta; realizarea distincției dinte influență ca forma de manipulare și aspectele pozitive ale influentei; promovarea unei 

atitudini civic-participative. 
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