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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Etica psihologică, organizarea serviciului psihologic se încadrează în grupa disciplinelor, care contribuie la
formarea complexă a viitorilor psihologi, în sensul oferirii unor noţiuni legate de: strategiile de activitatea a psihologului, etica
psihologică profesională, specificul organizării serviciului psihologic cu persoane de diferită vârstă şi diferită categorie,
specificul organizării serviciului psihologic în diferite domenii de activitate a psihologului practic etc.
Cursul Etica psihologică, organizarea serviciului psihologic este un curs fundamental necesar pregătirii profesionale a
viitorilor psihologi. El trebuie să permită studenţilor să funcţioneze activ ca psiholog practic pe o paletă largă de activităţi specifice
diferitor organizaţii. Pe parcursul cursurilor vor fi achiziţionate cunoştinţe teoretice care să servească drept bază pentru iniţierea
unor investigaţii şi aplicaţii specifice eticii psihologice profesionale, formate deprinderi practice de investigare în mediul diferitor
organizaţii , diferite categorii de persoane, vor fi puse bazele în vederea creării premiselor dezvoltării unor aplicaţii eficiente,
fundamentate ştiinţific, pentru oferirea de soluţii pertinente în diferite domenii bazîndu-se pe cunoştinţe acumulate din acest curs.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 A determina obiectivele şi conţinutul serviciului psihologic
 A destinge direcţiile de baza а serviciului psihologic
 A cunoaşte scopul, obiectivele activitătii psihologului practic;
 A aplica metode și tehnici în conformitate сu diferite categorii de persoane
 A cunoaşte și a aplica principiile etice şi regulile de activitate practică a psihologului.
 A evalua eficienţa асtivităţilоr de psihoprofilaxie, psihoconsiliere, psihocorectie realizate

Finalităţi de studii


Să formuleze scopul, sarcinile activităţii psihologului practic in diferite organizații

 Să clasifice instrumentariul diagnostic al psihologului în dependenşă de problem şi categoria de beneficiar.
 Să formuleze scopul, sarcinile activităţii psihologului şcolar în instituţiile de învăţămînt;
 Să clasifice instrumentariul diagnostic, psihoprofilactic, psihocorectional al psihologului şcolar în activitatea cu elevii
de diferită vîrstă;
 Să clasifice instrumentariul diagnostic psihocorectional al psihologului şcolar în activitatea сu elevii dificili;
 Să utilizeze modele de activitati сu profesorii, diriginţii şi parintii.
 Să integreze direcţiile principale de activitate а psihologului şcolar într-un proces unic;
 Să selecteze informaţia сu caracter psihologic pentru prezentarea ei la consiliul psihologo-pedagogic;
Precondiții
Însuşirea acestui curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea disciplinelor Introducere în psihologie, Psihologia

personalităţii, Psihologia dezvoltării, psihologiei preşcolarului, elevului mic, preadolescentului, psihologiei dependenţei
Unități de curs
Tema 1. Istoria apariţiei şi dezvoltării serviciului psihologic.
Tema 2. Principiile şi regulile etice de lucru a psihologului practic
Tema 3. Serviciul psihologic în industrie
Tema 4. Serviciul psihologic în sport
Tema 5. Serviciul psihologic în medicină
Tema 6. Serviciul psihologic în practica juridică
Tema 7. Organizarea serviciului psihologic în sistemul învăţămîntului
Tema 8. Direcţiile principale de activitate а psihologuluii practic
Tema 9. OSP ln clasele prlmare
Tema 10. OSP ln clasele gimnaziale
Tema 11. OSP ln clasele liceale
Strategii de predare și învățare
În cadrul cursului (prelegeri, seminare) sunt utilizate următoarele strategii: expunerea, exemplul demonstrativ, sinteza
cunoştinţelor, descoperire dirijată, clarificare conceptuală, dialogul euristic, rezolvarea de situaţii problematice, dezbaterea,
simulări, activităţi pe microgrupuri, grupuri de discuţii, proiecte de cercetare, brainstormingul.
Strategii de evaluare
Evaluarea studenților prevede verificarea temelor de acasă, comunicărilor, proiectelor, aprecierea lucrărilor de evaluare
pe parcurs şi evaluarea portofoliilor de semestru.

Nota finală se constituie din următoarele componente:
60% – Evaluările curente compuse din lucrări scrise, răspunsuri orale, participări active la ore și evaluarea
lucrului individual
40% – Testul final
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