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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul de psihologia socială constituie un component de bază de pregătire a psihologilor profesionişti.
Psihologia socială are menirea să completeze şi să dezvolte cunoştinţele studenţilor despre particularităţile psihice
ale omului ca fiinţă social-culturală şi cauzele comportamentului individual în situaţii sociale, impactul social
asupra comportamentului individual în situaţii sociale, modul în care contextul social modifică în fapt percepţia,
memoria, gândirea, viaţa afectivă, relaţiile interpersonale şi aportul personal în iniţierea unor fapte sociale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului


A distinge strategii, tehnici de diagnosticare а imaginii de sine, a atitudinilor, valorilor;



A distinge categoriile de bază în psihologia socială;



A determina specificul mecanismelor de comunicare;



A stabili legături între scopuri, obiective, finalităţi, în actul relaţiilor interpersonale şi comunicare;



A aplica metode şi metodici în scopul diagnosticării caracteristicilor psihosociale ale personalităţii;



A clasifica instrumentariul diagnostic în dependenţă de problema social-psihologică;



A elabora conâinutul training-ului social-psihologic ;



A distinge strategii, tehnici de diagnosticare а imaginii de sine, a atitudinilor, valorilor;
Finalităţi de studii









Să stabilească legaturi între scopuri, obiective finalităţi, în actul relaţiilor interpersonale şi comunicare;
Să aplice metode şi metodici în scopul diagnosticării caracteristicilor psihosociale ale personalităţii;
Să clasifice instrumentariul diagnostic în dependenţă de problema social-psihologică;
Să determine specificul mecanismelor de comunicare;
Să distinga strategii, tehnici de diagnosticare а imaginii de sine, a atitudinilor, valorilor.
Să elaboreze şi să aplice training social-psihologic
Sa evalueze eficienţa mecanismelor interne şi externe de reglare a comportamentului psihosocial.
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Precondiții

Pentru studierea cursului Psihologia socială studentul are nevoie de cunoştinţe în domeniul psihologiei
generale, psihologiei personalităţii, psihologieie dezvoltării, psihologieie limbajului.
Unități de curs

Tema I. Istoricul constituirii psihologieie sociale ca ştiinţă.
Tema II. Obiectul de studii al psihologiei sociale.
Tema III. Imaginea de sine şi percepţia socială
Tema IV. Montajul social şi atitudinile
Tema V. Grupul ca formaţiune psihosociologică.
.Tema VI. Fenomenul atribuirii.
Tema VII. Metodologia şi metodele cercetării social-psihologice.
Tema VIII. Conceptul de comunicare. Comunicarea în sistemul de relaţii sociale şi interpersonale.
Tema IX. Reprzentările sociale.
Tema X. Problema personalităţii în psihologia socială
Strategii de predare și învăţare
Dezbateri academice, problematizarea, lucrul în grup, analiza stategică etc.

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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