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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de Psihologia stărilor afective necesită dobândirea unor cunoştinţe solide în domeniul psihologiei generale,
psihologiei pedagogice şi psihologiei clinice, psihoterapiei. Sarcina de bază a acestui curs este de a familiariza cursanţii cu aşa
stări afective ca agresivitatea, anxietatea, frustraţia, etc. Cursul oferă posibilitatea de a acumula cunoştinţe privind abordările
teoretice ale stărilor afective, specificul lor la diferite vârste, de a forma competenţe de aplicare a metodelor de diagnosticare
şi intervenţie privind diverse stări afective.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive:
De a cunoaşte obiectivele şi conţinutul cursului Psihologia stărilor afective; de a determina locul şi rolul disciplinei în
raport cu alte ramuri ale psihologiei; de a identifica şi a cunoaşte conceptele de bază ale cursului; de a evidenţia rolul,
funcţiile şi însuşirile stărilor afective.
Competenţe de învăţare:
De a se autocunoaşte şi intercunoaşte prin autoanaliză şi reflecţie
Competenţe de aplicare şi analiză:
De a aplica un bagaj de cunoştinţe teoretice care să servească drept bază pentru iniţierea unor investigaţii şi aplicaţii
specifice psihologiei stărilor afective; de a clasifica instrumentariul diagnostic utilizat în identificarea diferitor stări afective; de
a aplica metodele de diagnosticare a agresivităţii, anxietăţii, frustraţiei etc. ; de a elabora şi aplica programe de intervenţie
psihologică pentru diminuarea agresivităii, anxietăţii, frustraţiei etc. pentru copii de diferite vîrste.
Competenţe de comunicare:
De a dezvolta limbajul ştiinţific din domeniul psihologiei, de prezentare coerentă, clară a rezultatelor analizei diferitor
viziuni ştiinţifice şi a rezultatelor cercetărilor.
Finalităţi de studii
La finele cursului studentul va fi capabil:
 Să opereze cu noţiunile şi concepţiile diferitor stări afective;
 Să explice cauzele, tipurile şi formele de manifestare a diferitor stări afective.
 Să fie capabili să aplice instrumentariul diagnostic utilizat în identificarea diferitor stări afective
Să implementeze programme de intervenţie psihologică a stărilor afective.

Precondiții

Pentru studierea cursului Psihologia stărilor afective studentul trebuie să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei
generale, psihologiei vârstelor, psihodiagnozei.
Conținutul unităților de curs

Tema 1. Prezentarea generală a stărilor afective. Clasificarea stărilor afective.
Tema 2. Agresivitatea
Tema 3. Frustraţie
Tema 4. Anxietate
Tema 5. Afectul

Tema 6. Stresul şi sindromul stresului post traumatic (SSPT).
Tema 7. Fenomenul arderii emoţionale.

Strategii de evaluare

Evaluare formativă - două evaluări curente sub formă de test şi portofoliu. Rezultatele evaluării formative
constituie 60% din cota notei finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
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