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Conţinutul succint al cursului: 

Tema 1.  Imagologia. Generalităţi 

Tema 2. Imaginea instituțională 

Tema 3. Imaginea și tehnicile de formare a acesteia 

Tema 4. Media în viața publică a instituției  

 

Finalităţi de studiu: 

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

modelele teoretice și cercetările contemporane din domeniile psihologiei  imaginii; va stabili cadrul de probleme 

importante de cercetare în psihologia imaginii; va cunoaște problematica cercetărilor contemporane în psihologia 

imaginii; va demonstra capacitatea de formulare a problemelor de cercetare contemporană în psihologia imaginii; va 

defini obiective şi scopuri de cercetare în limitele competenţelor psihologului în formarea imaginii; va acţiona în calitate 

de expert în conformitate cu principiile deontologice şi în limitele competenţelor psihologului în formarea imaginii; va lua 

decizii în baza informaţiilor științifice disponibile, inclusiv oferite de alţi specialişti; va promova o poziţie activă civică, 

implicându-se în tratarea teoretică şi rezolvarea aplicată a problemelor cu referinţă la cele mai actuale aspecte ale 

psihologiei imaginii; 

va aplica tehnicile şi metodele de cercetare în psihologie în conformitate cu competențele profesionale și principiilor 

deontologice.  
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