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FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

PSIHOLOGIE 

Responsabil de disciplină/modul: Lect. univ., Viorica ȘAITAN 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.03.A.0.25 120 30 30  60 4 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1.  Gestionarea de activități și 

proiecte profesionale complexe, 

prin asumarea responsabilităților  

pentru luarea deciziilor în situații 

de muncă caracteristice 

domeniului dreptului, 

 A delimita aspectele definitorii ale proceselor psihice și 

fenomenelor sociale; 

• A identifica problematica, teoriile și principiile 

psihologiei; 

• A identifica tendinţele şi perspectivele de cercetare ale 

psihologiei; 

• A stabili legătura dintre trăsăturile psihologice ale 

personalităţii, stilurile de comunicare şi 

reacţiile în diferite situaţii; 

• A utiliza metodele centrale ale psihologiei în cadrul 

studierii și analizei comportamentului 

personalității; 

• A aprecia necesitatea studierii psihologiei pentru un 

specialist în domeniul juridic; 

• A argumenta necesitatea unor abordări interdisciplinare 

pentru înţelegerea complexă a 

fenomenelor sociale. 

CP 2.   Asumarea 
responsabilității pentru 
gestionarea dezvoltării 
profesionale a indivizilor și 
grupurilor din toate sferei 
jurisprudenței 

Conținutul 

disciplinei 

1. Introducere în psihologie. Obiectul de studiu al psihologiei 

2. Metodele de cercetare în psihologie 

3. Procesele cognitive senzoriale. Senzația. Percepția. Reprezentarea 

4. Memoria. Gîndirea. Atenția 

5. Imaginația și creativitatea 

6. Limbajul și Comunicarea interumană 

7. Motivația 

8. Afectivitatea 

9. Sistemul de personalitate. Temperamentul și Caracterul 

10. Elemente de conflictologie 

11. Relațiile interpersonale și sociale. Fenomene și procese de grup 

12. Aspecte teoretice ale comportamentului deviant 

Evaluarea 

rezultatelor Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 lucrări de control – probe scrise;  

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

aprecierea în rezultatul participării la seminare  



 

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare 
subiect al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Lucrul 

individual 
Elaborarea unui proiect „Dezvoltarea abiltăților de comunicare” 

Proiect de cercetare tema: Bariere de comunicare 

Eseu pe tema: „Grupul ideal și condițiile de menținere a acesuia” sau „Relația dintre psihologie și 

științe juridice”. 
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