TEMATICA PENTRU LICENȚĂ 2021-2022
FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI:
1. Obiectul psihologiei: perspective în abordarea obiectului de studiu al psihologiei.
2. Natura psihicul uman: caracteristicile psihicului uman; definirea psihicului.
3. Instanțele psihicului uman: conștientul, subconștientul, inconștientul; relațiile dintre
conștient și inconștient.
4. Atenția: definiție; dimensiuni (atribute); forme.
5. Percepția: definiţie; formele complexe ale percepției.
6. Reprezentarea – definiție; proprietăți; tipuri.
7. Gândirea: definiție; laturi; operații fundamentale; activități.
8. Memoria: definiție; procese; calități; forme.
9. Imaginația: definiție; forme; procedee.
10. Afectivitatea: definiție; clasificarea trăirilor afective, structura procesului emoțional.
11. Motivația: definiție; forme; funcții.
12. Voința: definiție; calități; structura; fazele actului voluntar.
13. Activitatea umană: definiție; structura psihologică, forme.
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PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII:
1. Personalitatea: delimitări conceptuale (individ, individualitate, persoană, personalitate,
personaj); definiţii comprehensive ale personalității.
2. Temperamentul – latura dinamico-energetică a personalității: definire și criterii de
identificare; tipologii temperamentale.
3. Aptitudinea – latura instrumentală a personalității: definirea conceptului; caracterul
înnăscut sau dobândit al aptitudinilor; clasificarea aptitudinilor.

4. Inteligența – latura rezolutiv-productivă a personalităţii: delimitări conceptuale;
modele explicativ-interpretative ale inteligenței (modelul psihometric, modelul factorial,
modelul genetic, modelul psihocognitivist, modelul neuropsihologic, modelul ecologic,
model triarhic); relaţia dintre inteligenţă şi personalitate; Inteligența emoționalădefiniție.
5. Caracterul – latura relațional-valorică și de autoreglaj a personalității: accepţiunile
noţiunii de caracter; trăsături şi atitudini – elemente structurale ale caracterului;
6. Creativitatea – latura transformativ-constructivă a personalității: Definirea
conceptului; Relaţia dintre creativitate şi inteligenţă;
7. Structura și dezvoltarea personalității: relații între laturile personalității (relaţia dintre
temperament şi caracter, relaţia dintre aptitudini şi caracter, relaţia dintre temperament şi
aptitudini); devenirea personalității; tipuri de personalitate.
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PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
1. Factorii fundamentali determinativi care influențează creșterea și dezvoltarea:
ereditatea, mediul, educaţia.
2. Teoria dezvoltării cognitive a lui Jean Piaget: schema, echilibrul, adaptarea, stadiile de
dezvoltare cognitivă.
3. Stadiul antepreșcolarului: dezvoltarea biologică, apariţia reprezentărilor, particularităţi
ale atenţiei şi memoriei, dezvoltarea gândirii, limbajului şi comunicării.
4. Pubertatea: descriere, evoluția perioadei pubertare, creșterea și modelarea organismului,
maturarea neuropsihică, comportamentul psiho-sexual.
5. Stadiul adultului matur: sănătatea și dezvoltarea fizică, dezvoltarea cognitivă, viața
socială, personalitatea.
6. Senectutea: generalități, caracteristici, schimbările senzoriale, funcționarea intelectuală,
înțelepciunea, natura afecțiunilor psihice la vârstnici, evoluția psihosocială, relațiile
sociale și impactul retragerii din viața profesională.
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PSIHODIAGNOSTIC
I.
1.

Caracteristicile psihometrice ale testelor
Ce sunt caracteristicile psihometrice ale testelor
a. Precizări conceptuale
b. Fidelitatea și validitatea, caracteristici psihometrice de bază
c. Alte caracteristici psihometrice

2.

Fidelitatea testului
a. Proceduri de calculare a fidelității testelor
b. Eroarea standard a măsurării

3.

Validitatea testului
a. Validitatea de conținut
b. Validitatea de criteriu
c. Validitatea de construct

II.

Psihodiagnoza aptitudinilor, inteligenței și personalității
a. Operaționalizare
b. Clasificare
c. Modalități de evaluare
d. Scopul evaluării psihologice
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PSIHOTERAPIE
1. Exigenţele şi convingerile psihoterapeutului profesionist: forme de asistare
psihologică: psihoterapie, consiliere, dezvoltare personală - principalele diferenţe;
2. Organizarea psihoterapiei: indicaţii şi contraindicaţii ale psihoterapiei.

3. Tehnici şi metode în psihoterapie. Procesele psihoterapiei.
4. Psihanaliza şi psihoterapia psihanalitică: psihanaliza-definiție; caracteristici generale
ale psihanalizei; elemente de psihopatologie psihanalitică.
5. Terapia gestalt: procesul psihoterapeutic gestaltist (obiective; principii de desfăşurare,
modalităţi metodologice).
6. Terapia cognitiv-comportamentală: definiție, principii, metode.
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PSIHOLOGIE MEDICALĂ
1. Psihologia medicală: starea de normalitate și anormalitate; starea de sănătate: definiţie;

sănătatea fizică și sănătatea mentală; parametrii stării de sănătate (biologici, psihologici,
sociali); noţiunea de boală: definiţie; conceptul de adaptare; mecanisme de apărare;
atitudinea bolnavului în faţa bolii; definiția complianței terapeutice.
2. Deficiența mintală: definiţie, clasificare; trăsături de specificitate ale deficienţilor

mintali; particularităţi specifice ale proceselor şi funcţiilor psihice.
3. Psihoneuroimunologie: definitie, cadru conceptual, rolul sistemului imunitar, descrierea

modificarilor sistemului imunitar.
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PSIHIATRIE
1. Tulburările proceselor psihice: semne, simptome, sindroame.
2. Tulburările nevrotice: clasificare, tablou clinic.
3. Tulburările de personalitate: clasificare, caracteristici clinice comune, particularități ale
tipurilor de tulburări.
4. Tulburările afective: clasificare, entitati clinice.
5.

Psihozele: generalități, schizofreniile și alte tulburări psihotice.

6.

Oligofreniile: clasificare și descrierea gradelor.

7. Tulburări de involuție: generalități, clasificare, tablou clinic.
8. Patologia

fixărilor

comportamentale

adictive:

noțiuni

specifice,

alcoolismul,

farmacodependențele, dependența de droguri ilicite, fixările comportamentale adictiv
hedonice.
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