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1. Noţiuni generale despre psihicul uman. Structura psihicului uman: conștiința, subconştientul şi
inconştientul.
2. Motivaţia umană: definiţie, caracterizare, funcţii, forme, teorii.
3. Teoria lui S. Freud despre personalitate. Teoriile neofreudiste ale personalităţii: C. Jung, A.
Adler, K. Horney.
4. Psihologia umanistă: K. Rogers, viața și creația științifică.A. Maslow, viața și creația științifică.
5. Noţiuni de senzaţii. Clasificarea senzaţiilor. Caracteristicile principale ale senzaţiilor.
6. Natura psihologică a percepţiei. Felurile şi formele percepţiei.
7. Esenţa psihologică a memoriei. Funcţiile, însuşirile, procesele memoriei ( memorarea, păstrarea,
reproducerea, uitarea).
8. Noțiuni de memorie senzorială, memorie de scurtă durată și memorie de lungă durată.
9. Structura memoriei de lungă durată: memoria explicită vs. memoria implicită; memoria semantică
vs. memoria episodică
10. Natura psihologică a gândirii ca proces psihic cognitiv. Funcţiile, procesele şi operaţiile gândirii.
Felurile gândirii.
11. Înţelegerea ca proces al gândirii.
12. Rezolvarea de probleme ca proces al gândirii. Strategiile de rezolvare a problemelor: strategii
algoritmice, strategii euristice.
13. Luarea deciziei ca proces al gândirii. Fazele procesului de luare a deciziei. Valoarea aşteptată şi
utilitatea aşteptată ca și criterii de luare a deciziei.
14. Noţiuni despre creativitate. Nivelele şi structura creativităţii. Fazele actului creativ. Tehnicile de
stimulare a creativităţii.
15. Esenţa psihologică a inteligenţei umane. Teoriile inteligenței.
16. Caracterizarea psihologică a imaginaţiei şi a fanteziei. Funcţiile, formele, felurile și procedeele
imaginaţiei.
17. Natura psihologică a limbajului ca proces psihic. Felurile limbajului. Caracteristicile și
particularităţile individuale ale limbajului.
18. Limbaj și comunicare. Noţiuni de activitate verbală. Tipurile activităţii verbale.
19. Noțiuni de bilingvism / plurilingvism. Impactul bilingvismului / plurilingvismului asupra
dezvoltării psihice a copilului.
20. Definirea conceptului de atenţie. Formele atenţiei. Însuşirile atenţiei.
21. Caracterizare psihologică a voinţei. Calităţile volitive ale personalităţii, dezvoltarea lor.
22. Noţiuni despre aptitudini. Clasificarea aptitudinilor. Rolul eredității și a mediului în dezvoltarea
aptitudinilor.
23. Temperamentul ca latură dinamico-energetică a personalităţii. Tipologii ale temperamentului.
24. Noţiuni despre caracter şi trăsături de caracter. Structura caracterului. Problema dezvoltării
caracterului.
25. Caracterizarea generală a proceselor şi stărilor afective. Clasificarea proceselor afective.
Proprietățile proceselor afective.

