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FIŞA DISCIPLINEI
1
 

 
 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balţi Denumire unităţii de curs 

Facultatea 
Ştiinţe ale 

educaţiei,Psihologie şi Arte 

 

Psihologie.practica de initiere 
Catedra  Psihologie   

Domeniul general de 

studiu 
Psihologie 

Categoria disciplinei 

(F/G/U/S/M
2
): S 

Semes

trul 
(1-8):   

 

1 

 

Domeniul de formare 

profesională la ciclul I 
Facultăţi cu profil pedagogic  

Denumirea specialităţii  
Tipul unităţii de curs 

(O/A/L
3
): O 

 

I. Structură disciplină 

Număr de ore/săptămână Credite 
Total ore/ 

Semestru
4 

Total ore de 

activitate 

individuală
5 

Forma de evaluare 

(C/Exs/Exo/Eec/T)
6 

Limba de 

predare 

Curs Sem. Lab. Proiect 
5 75 75 Exs Româna 

2 2 1 - 

 

II. Personal didactic 

 Gradul 

didactic 

Titlul 

ştiinţific 
Prenumele şi numele 

Încadrarea 

(titular/cumul) 

Curs Lect. univ. - Natalia Gutu titular 

Seminar Lect. univ. - Natalia Gutu titular 

Laborator     

 

III. Precondiţii de accesare a disciplinei (se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

 

 

IV. Obiectivele disciplinei (maximum 10 rânduri, în corelare cu obiectivele şi misiunea specializării, 

exprimate prin deprinderi, aptitudini şi competenţe) 

  Cunoaşte terminologia psihologică/conceptele cursului; 

  Elucidează structura psihicului uman; Identifică conţinutul şi mecanismele priceselor cognitive;  

Inţelege şi diferenţiază însuşirile individual tipologice ale personalităţii; Constată dimensiunile 

psihologice ale personalităţii;  Descrie rolul psihologiei în evoluţia personală şi profesională; 

Explică esenţa proceselor cognitive, vieţii afectiv-volitive a personalităţii;  Argumentează corelaţia 

dintre particularităţile individuale şi cele tipologice ale personalităţii;  Interpretează rolul diferitor 

factori în evoluţia personalităţii;  Proectează modalităţi de transfer a cunoştinţelor psihologice în 

viaţa  cotidiană;  Stabileşte prioritatea psihologiei în devenirea profesională;  Realizează transferuri 

interdisciplinare pentru analiza unor tipuri de comportament uman;   Promovează activităţi de 

autocunoaştere şi intercunoaştere;  Dezvoltă atitudini responsabile faţă de organuzarea şi prestarea 

serviciilor psihologice;  Manifestă interes pentru organizarea propriei conduite în baza 

                                                 
 



cunoştinţelor însuşite, responsabilitate, competenţă, srnsibilitate, creativitate în activitatea 

profesională.  

 

 

 

V. Tematica disciplinei 

Curs 

Obiectul psihologiei,  Conţinutul, esenţa, particularităţile şi funcţiile psihicului. 

Structura psihicului uman. Psihologia ca ştiinţă. Structura şi sarcinile psihologiei. 

Metodele de cercetare în psihologie. Geneza psihicului. Apariţia şi dezvoltarea 

psihicului în filogeneză.  Evoluţia formelor comportării la animale.Constiinţa umană. 

Factorii şi condiţiile dezvoltării psihice. Senzaţiile  Percepţia. Memoria. Gîndirea. 

Imaginaţia şi creativitatea. Atenţia. Limbă, limbaj, comunicare. Relaţiile 

interpersonale. Noţiune despre grupe şi colectiv. Emoţii şi sentimente. Voinţa. 

Temperamentul. Caracterul. Aptitudinile.  Personalitatea. Structura şi factorii devenirii 

personalităţii. Motivaţia personalităţii. Activitatea. Felurile activităţii umane şi caracteristica 

lor.  

seminar 

 Obiectul  psihologiei  ca ştiinţă.Structura , ramurile şi metodele de cercetare in 

psihologie. Senzaţiile si percepţia.Memoria.Gândirea.Imaginaţia şi creativitatea 

Atenţia.      Comunicarea şi relaţiile interpersonale. Afectivitatea. 

Voinţa.Temperamentul.Caracterul. Aptitudinile. Personalitatea.Activitatea. 

. 

Laborator Practica de iniţiere. Realizarea observaţiei psihologice. Elaborarea profilului de personalitate 

al elevului. Studierea relaţiilor interpersonale in colectivul de elevi. 

 

VI. Bibliografie minimală obligatorie
7 

1. Cosmovici A. Psihologie generală/ A. Cosmovici: Polirom. Iaşi, 1996 

2. Dicţionar de psihologie.Coordonator Ursula Şchiopu.Bucureşti,1997. 

3. Mielu Zlate.Introducere in psihologie. Bucureşti,1996. 

4. Petrovschi A.V.Psihologie generală. Chişinău. Lumina, 1985. 

5. Немов Р. Психология. учеб. для студентов выш. пед. учеб. заведений . В2 кн. /Р. Немов 

Москва: Просвещение, 1994.  
 

 

VII. Metode didactice folosite 

Prelegerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată, activităţi 

de grup, sinteza cunoştinţelor,  problematizarea, simularea de situaţii, studiul  bibliografiei. 

 

VIII. Evaluare 

Pre-condiţii participare si efectuarea tuturor activităţilor de laborator şi susţinerea tezei de 

an 

 Modalităţi şi mijloace de evaluare Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examen scris 40% 

Evaluare 

curentă 

Seminar  60% 

Laborator   

Teza de an   

 



 

 

1. Repartizarea orelor conform planului de studii 

               Denumirea disciplinei Psihologia generală 

 

Facul

tatea 

Forma 

de 

învăţ. 

 

Semes

trul 

Nr. 

credi

te 

Total ore Ore 

prelegeri 

Ore 

seminare 

Ore 

laborator 

Forma 

evaluare Audi-

toriale 

St. 

ind 

dir 

 Studii cu 

frecvenţ 

la zi 

 

1 

 

 

5 

 

 

75 

 

75 

 

30 

 

30 

 

_15 

 

Ex. 

 Studii cu 

frecvenţ 

redusă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrierea disciplinei 

 

a) Locul şi rolul disciplinei în formarea specialistului                                                                                                                          

            Cursul de psihologie constitui o parte componentă a complexului disciplinei universitare 

orientate spre pregătirea viitorilor pedagogi pentru a activitatea  în domeniul 

învăţământului.Discipina Psihologie (generală) este predată la anul I,  facultăţile cu profil 

pedagogic  considerîndu-se ca disciplină fundamentală cu impact major în pregătirea fundamentală 

a studenţilor la specialităţile din cadrul facultăţilor nominalizate.  În acest context cursul de 

psihologie presupune iniţierea tinerilor în domeniul  fenomenelor psihice, familiarizarea cu datele 

fundamentale ale acestei ştiinţe formîndui o impresie de ansamblu despre faptul cum omul simte şi 

percepe fenomenele înconjurătoare, cum şi le reprezintă, cum memorizează, îşi imaginează, cum 

gândeşte şi acţionează, cei aceea conştiinţa omului şi cum ea este legată de sfera inconştientului, ce 

emoţii şi sentimente încearcă omul şi cum el răspunde la influenţele din lumea exterioară. Un loc 

aparte revine studierii însuşirilor individual-tipologice, personalităţii şi activităţii, atenţie sporită 

acordîndu-se metodologiei de predare. 



           Cursul universitar se va promova  la specialităţile pedagogice din cadrul facultăţilor cu 

profil pedagogic, ciclul I –studii superioare de licenţă, conform planului de studii. 

b) Competenţe dobândite: 

Cunoaştere şi înţelegere 

 Cunoaşterea sistemului de fenomene studiate de ştiinţa psihologică; 

 Cunoaşterea mecanismelor fiziologice ale fenomenelor psihice, a proceselor fiziologice 

complicate care au loc în crier, specifice pentru fiecare fenomen psihic; 

 Cunoaşterea şi utilizarea corectă a termenilor psihologici, separarea clară şi netă a 

termenilor apropiaţi, dar totodată diferiţi după conţinut; 

 Conştientizarea importanţei cunoştinţelor psihologice în viaţa şi activitatea omului;       

 Conştientizarea rolului disciplinei „Psihologia” în contextul pregătirii profesionale a 

viitorilor pedagogi; 

 Conştientizarea şi diferenţierea însuşirilor individual-tipologice ale personalităţii. 

Explicare şi interpretare 

 Explicarea conceptelor de bază ale psihologiei, esenţa, diferenţa şi asemănarea dintre 

diferite fenomene psihice; 

 Identificarea factorilor care contribui la apariţia fenomenelor psihice; 

 Argumentarea legilor fenomenelor psihice, efectele lor în planul comportamental; 

 Explicarea esenţei vieţii afectiv-volitive a personalităţii; 

 Demonstrarea impactului cunoştinţelor psihologice asupra vieţii şi activităţii profesionale. 

 Argumantează corelaţia dintre particularităţile individuale şi cele tipologice ale 

personalităţii. 

Instrumental - aplicative 

 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea problemelor practice; 

 Promovarea metodelor psihologice şi aplicarea metodicilor concrete de investigaţie în 

cunoaşterea altora; 

 Realizarea transferurilor interdisciplinare pentru analiza unor tipuri de comportament 

uman; 

 Elaborarea şi aplicarea în activitatea practică personală a recomandărilor în privinţa 

optimizării proceselor psihice cognitive. 



Aptitudinale 

 Dezvoltarea atitudinii responsabile şi a interesului faţă de ştiinţele psihologice; 

 Manifestarea spiritului de independenţă în realizarea sarcinilor şi elaborarea concluziilor; 

 Dezvoltarea atitudinii creative în soluţionarea unor probleme; 

 Respectarea strictă a normelor etice în activitatea profesională; 

 Manifestarea responsabilităţii, competenţei, solidarităţii umane, sensibilităţii, creativităţii în 

activitatea profesională. 

c) Finalităţile  cursului  

         Să înţeleagă şi să potă explica  fenomenele psihice studiate de ştiinţa psihologică,  efectele 

lor în planul comportamental;  să poată aplica cunoştinţele  teoretice în rezolvarea problemelor 

practice; să realizeze  transferul interdisciplinar pentru analiza unor tipuri de comportament uman; 

să manifeste  interes faţă de ştiinţele psihologice, responsabilităte, competenţă, solidarităte umană, 

sensibilitate, creativitate în activitatea profesională 

d)  Conţinutul cursului 

           Psihologia ca ştiinţă. .Principiile,sarcinile, ramurile şi metodele psihologiei. Personalitatea. 

Activitatea.Comunicarea şi relaţiile interpersonale. Atenţia. Senzaţiile. Percepţia. Memoria. 

Gîndirea. Imaginaţia şi creativitatea. Afectivitatea. Voinţa. Temperamentul. Caracterul. 

Atitudinile.. 

e). Strategii didactice 

Curs: expunere, exemplu demonstrativ, dezbatere, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor. 3 

Seminar: dezbaterea, sinteza cunoştinţelor, clasificarea conceptuală, activităţi de grup.  

 

4. Distribuirea modulară           

 

 

Unităţile tematice ale cursului 

Numărul de ore 

Frecvenţă zi Frecvenţă redusă 

Prelegeri Seminare Prelegeri Seminare 

Tema plan (puncte reper, 

aplicaţii practice) pentru seminar 

 

Aud 

 

I. i. 

dir 

 

Aud 

 

I. i. 

dir 

 

Aud 

 

I. i. 

dir 

 

Aud 

 

I. i. 

dir 



Tema 1. Psihologia ca ştiinţă  

Definirea psihologiei ca ştiinţă. 

Psihicul ca obiect de studiu al 

psihologiei.Esenţa şi  funcţiile 

psihicului. 

 Particularităţile reflectării psihice 

(caracterul reflectoric, subiectiv, 

adecvat, anticipat, activ, mijlocit).  

Evoluţia istorică a  psihicului. 

Structura psihicului uman: 

conştiinţa, subconştientul, 

inconştientul.  

Caracteristicile psihologice ale 

conştiinţei, autoconştiinţa, 

subconştientul şi formele lui. 

Direcţiile dezvoltării psihologiei  în 

sec. XХ. 

Aplicaţii seminare : Conspectarea 

literaturii suplimentare la tema 

Evoluţia psihicului. 

2 2   

Tema2.Principiile,sarcinile, 

ramurile şi metodele psihologiei. 

Principiile fundamentale ale 

investigaţiilor 

psihologice:determinismului, 

dezvoltării, organizării sistematice. 

 Ramurile,sarcinile şi importanţa 

psihologiei. 

Metodele de cercetare ştiinţifică în 

psihologie: observarea, 

experimentul, studierea  produselor 

4 2   



activităţii, convorbirea, 

chestionarele,metode biografică, 

testele.   

Aplicaţii seminare : Promovarea 

experimentului in grup cu 

prelucrarea statistica a rezultatelor.  

. Tema 3. Senzaţiile  

Noţiuni generale despre senzaţii. 

Bazele fiziologice ale senzaţiilor.  

Felurile senzaţiilor.  

Proprietăţile senzaţiilor.  

Legităţile fundamentale ale 

senzaţiilor. 

Aplicaţii seminare : Cercetarea 

experimentala a legităţilor 

senzaţiilor. 

2 2   

Tema 4. Percepţia  

Noţiuni generale despre percepţie. 

Particularităţile fundamentale ale 

percepţiei.  

Felurile percepţiilor.Iluziile. 

Observarea şi spiritul de 

observaţie.  

  Mecanismele perceperii omului 

de către om: identificarea, reflecţia, 

stereotipizarea. Dezvoltarea 

perceptiei în ontogeneză 

Aplicaţii seminare :Prezentaţi 

schematic analiza comparativa a 

senzaţiei si percepţiei. 

2 2   

Tema 5. Memoria  2 2   



Noţiuni generale despre memorie.  

Teoriile  memoriei. Felurile 

memoriei.  

Procesele memoriei: memorizarea, 

păstrarea, reproducerea, uitarea. 

Particularităţile individuale ale 

memoriei. Dezvoltarea memoriei în 

ontogeneză 

Aplicaţii seminare : Elaborarea 

schemei verbal-logice la tema 

Tema 6. Gândirea  

Definirea gândirii. 

Bazele fiziologice ale gândirii.   

Operaţiile gândirii.  

Formele gândirii: noţiunea, 

judecata, raţionamentul.  

Felurile gândirii.  

Particularităţile individuale ale 

gândirii.  

Gândirea şi probleme.  

Etapele de bază ale rezolvării 

problemelor. Dezvoltarea gindirii 

în ontogeneză 

Aplicaţii seminare : Elaborarea 

schemei verbal-logice la tema. 

 

2 2   

Tema 7. Imaginaţia şi 

creativitatea 

Noţiuni generale despre imaginaţie 

şi creativitate.  

Felurile imaginaţiei.  

2 2   



Caracterul analitico-sintetic al 

proceselor imaginative.  

Fazele procesului creator.  

Nivele a  creativităţii.  

Factorii dezvoltării creativităţii. 

Metode de stimulare a creativităţii. 

Aplicaţii seminare : Elaborarea 

schemei verbal-logice la tema. 

 Selectarea metodelor de dezvoltare 

a creativităţii. 

Tema 8. Atenţia  

Noţiuni generale despre atenţie. 

Funcţiile atenţiei.  

Importanţa atenţiei în viaţa şi 

activitatea omului.  

Felurile atenţiei.  

Proprietăţile atenţiei. .  

Dezvoltarea atenţiei în ontogeneză. 

Aplicaţii seminare : Cercetarea 

experimentala a proprietatilor 

atenţiei. 

 2   

Tema 9. Comunicarea  

Comunicarea-delimitări 

conceptuale. 

Felurile comunicării.  

Noţiuni generale despre limbă şi 

limbaj.  

Funcţiile limbii şi a limbajului, 

felurile limbajului după funcţiile 

exteriorizării-interiorizării. 

  

2 2   



Aplicaţii seminare : A prezenta 

caracteristica celor mai frecvente 

dereglari de limbaj  intilnite  la 

elevii din scola. 

. Tema 10. Relaţiile 

interpersonale 

Noţiuni generale despre grup şi 

colectiv.  

Felurile grupurilor, structura lor. 

Relaţiile interpersonale în cadrul 

grupului, colectivului. 

Metoda sociometrica de  studiere a 

relaţiilor interpersonale. 

 Aplicaţii seminare : Studierea 

relaţiilor interpersonale. 

2 2   

. Tema 11. Afectivitatea  

Noţiuni generale despre 

afectivitate.  

Funcţiile majore ale afectivităţii. 

Emoţiile fundamentale ale omului 

Sentimentele superioare. 

Exprimarea proceselor afective.  

Calităţile şi dinamica afectivităţii..  

Aplicaţii seminare : Selectarea 

metodelor si procedeelor de control  

emoţional. 

2 2   

Tema 12. Voinţa  

Delimitări conceptuale.  

Funcţiile de bază ale voinţei, baza 

fiziologice.  

Actul volitiv şi structura lui. 

 2   



Calităţile volitive ale personalităţii.  

Educarea şi autoeducarea voinţei. 

Aplicaţii seminare : Eseu pe tema 

„Autoeducarea voinţei”. 

Tema 13.Temperamentul  

Noţiuni generale despre 

temperament.  

Tipurile de bază ale 

temperamentului.  

Caracteristica psihologică a 

tipurilor de bază ale 

temperamentului.  

Rolul temperamentului în viaţa şi 

activitatea omului. Temperamentul 

şi stilul individual de lucru.  

Temperamentul şi problemele 

educaţiei. 

Aplicaţii seminare : Determinarea 

tipului de  temperament. 

2    

Tema 14. Aptitudinile  

Noţiuni generale despre aptitudini. 

Caracteristica calitativă şi 

cantitativă a aptitudinilor.  

Felurile aptitudinilor.  

Nivelurile dezvoltării aptitudinilor.  

Premisele naturale ale aptitudinilor.  

Condiţiile formării şi dezvoltării 

aptitudinilor. 

Aplicaţii seminare : Prezentarea 

referatelor la tema Copiii dotaţi şi 

caracteristicile lor. 

2 2   



Tema 15. Caracterul  

Delimitări conceptuale.  

Bazele fiziologice ale caracterului. 

Structura caracterului.  

Formarea şi evaluarea caracterului.  

Ereditatea şi caracterul.  

Caracterul şi temperamentul. Rolul 

imitării şi al situaţiilor conflictuale 

în formarea caracterului. 

Aplicaţii seminare :Determinaţi  

trăsăturile de caracter(,,+”,,-“) in 

structura propriei personalităţi 

2    

. Tema 16. Personalitatea  

Noţiuni generale despre individ, 

om, personalitate, individualitate. 

Structura integrală a personalităţii. 

Biologicul şi socialul în structura 

personalităţii. Socializarea 

personalităţii, mecanismele. 

Spiritul activ al personalităţii.. 

Noţiune de motiv, motivaţie,scop. 

Motivele conştiente şi inconştiente 

ale conduitei personalităţii. 

Piramida trebuinţelor umane 

(schiţată de Maslow). 

Ciclurile şi stadiile dezvoltării 

psihice. 

Aplicaţii seminare : Eseu la tema 

„Cine sunt eu?” sau elaborarea 

scenariului la filmul „Viata mea” 

2 2   

Tema 17.Activitatea   2   



Noţiuni generale despre activitate. 

Structura activităţii.  

Însuşirea activităţii.  

Deprinderi, priceperi, obişnuinţe. 

Felurile principale de activitate 

umană.  

Structura activităţii de instruire.  

Aplicaţii seminare :  

 Prezentaţi structura schematică a 

unei activităţi.umane. 

 

                

                                         Total ore       30                                       30            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 
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Минск: 1988.                                                                                                                       

 

 

6. Lucrul individual dirijat 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activ ităţilor de studiu individual dirijat pretinse studentului  

 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor 

de curs 

5 8. Pregătire prezentări orale 

 

 

5 

2. Studiu după manual, suport de 

curs 

10 9. Pregătire examinare finală 

 

5 

3. Studiul bibliografiei minimale 

indicate 

5 10. Consultaţii 

 

5 

4. Documentare suplimentară în 

bibliotecă 

5 11. Documentare pe teren 

 

 

 

5. Activitate specifică de pregătire  

Seminar  şi/sau laborator 

5 12. Documentare pe INTERNET 

 

5 



6. Realizare teme, referate, eseuri, 

traduceri etc. 
5 13. Alte activităţi 

 

 

 

7. Pregătire lucrări de control 5 14. Alte activităţi 

 

 

 

TOTAL ore studiu individual 

(pe semestru) = 

 

60 ore   

 

 

  

 

 

 

 

 7.Evaluare:(forma,formula,exigente regulament,chestionar pentru proba evaluare finala, 

tematica tezelor de an ) 

Evaluarea curentă- lucrări de control,răspunsuri orale la seminare, elaborarea schemelor verbal-

logice,  prezentarea produselor activităţii individuale  şi de grup. 

Evaluarea  finală-examen  in formă scrisă.In procesul de evaluare curentă  şi finală se va ţine cont 

de exigenţile  stipulate în regulamentul de evaluare , aflat  în vigoare USB. 

                                     Chestionar  

                   la disciplina Psihologia generală                                                                                         

 

1. Prezentaţi psihicul ca obiect de studiu al psihologiei. 

2. Elucidaţi particularităţile şi funcţiile psihicului. 

3. Analizaţi structura  psihicului uman: conştiiţa, subconştientul, inconştientul. 

4. Analizaţi structura psihologiei, ramurile, şi sarcinile. 

5. Caracterizaţi metodele de cercetare în psihologie. 

6. Evocaţi principiile fundamentale ale cercetării psihologice. 

7. Explicaţi evoluţia psihicului în filogeneză. 

8. Elucidaţi noţiunea generală de senzaţie in psihologie. 

9. Caracterizaţi felurile senzaţiilor. 

10. Evpcaţi  legităţile  fundamentale ale senzaţiilor. 

11. Difiniţi noţiunea de percepţie în psihologie.Prezentaţi particularităţile  fundamentale ale 

percepţiei. 

12. Analizaţi felurile percepţiei. 



13. Caracterizaţi observarea şi spiritul de observare. 

14.Difiniţi conceptul  memoriei. 

15. Specificaţi felurile memoriei şi prezentaţi caracteristica lor. 

16. Analizaţi memorarea ca proces al memoriei. 

17, Analizaţi reproducerea ca proces al memoriei. 

18. Elucidaţi esenţa păstrării şi uitării ca procese ale memoriei. 

19. Prezentaţi particularităţile individuale ale memoriei. 

20. Analizaţi gândirea ca proces psihic cognitiv. 

21. Caracterizaţi operaţiile gândirii. 

22. Descrieţi formele gândirii. 

23. Descrieţi  felurile gândirii. 

24. Caracterizaţi  particularităţile individuale ale gândirii. 

25. Analizaţi noţiunele generale despre imaginaţie şi creativitate. 

26. Enumăraţi  felurile imaginaţiei si caracteristica lor. 

27. Enumăraţi si caracterizaţi  procedeele dezvoltării imaginaţiei creatoare. 

 

28.  Evocaţi nivelele şi fazele creativităţii. 

29. Analizaţi factorii creativităţii.   

30. Caracterizaţi metodele de stimulare a creativităţii. 

31. Caracterizaţi atenţia ca  concept. Felurile .  

32. Descrieţi  proprietăţile atenţiei. 

33. Prezentaţi noţiunea de limbă, limbaj, comunicare in psihologie. 

34. Caracterizaţi felurile de limbaj in psihologie. 

35.  Prezentaţi noţiunea de grup şi colectiv. 

36. Determinaţi interdependenţa dintre personalitate şi colectiv. 

37. Analizaţi relaţiile interpersonale în grupuri şi colective. 

38. Prezentaţi noţiuni generale despre emoţii şi sentimente. 

39. Caracterizaţi  stările emoţionale ale omului. 

40. Analizaţi specificul sentimentelor umane. 

41. Prezentaţi conceptul de voinţă. Specificaţi structura actului volitiv 

42. Caracterizaţi însuşirile volitive ale personalităţii. 



43. Prezentaţi noţiuni generale despre  temperament. 

44. Caracterizaţi tipurile  de  temperament. 

45. Prezentaţi conceptul de caracter  ăn psihologie. 

46. Specificaţi. structura  caracterului.Descrieţi formarea caracterului. 

47. Prezentaţi noţiuni generale despre aptitudini in psihologie. 

48. Descrieţi esenţa predispoziţiilor şi aptitudinilor, căile de formare. 

49. Prezentaţi noţiuni generale despre personalitate in psihologie. 

50. Reflectaţi structura personalităţii. 

51. Specificaţi esenţa motivelor conştiente şi inconştiente ale personalităţii. 

52. Analizaţi procesul de formare a personalităţii. 

53. Prezentaţi noţiuni generale despre activitate in psihologie. 

54. Elucidaţi felurile principale ale activităţii umane  şi prezentaţi caracteristica lor. 

 

 

 

 


