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I. PRELIMINARII 

 Prezentarea generală a disciplinei: locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor 

specifice ale programului de formare profesională / specialităţii  

Psihologia şi sociologia prezintă domenii importante în ştiinţele umanitare contemporane. De 

observarea şi cercetatea proceselor sociale este preocupat în diferită măsură fiecare dintre noi. Avem 

nevoie de anumite competenţe sociale pentru a ne adapta şi a ne dezvolta în ritmul vertiginos al 

timpului. Astfel, fiecare persoană care ia parte activă la viaţa societăţii poate fi considerat asemenea unui 

mic cercetător, care îşi construieşte conceptul despre lume, observând pe alţii şi pe sine însuşi.  

Precum domeniul de bază al preocupărilor psihosociologiei este interacţiunea umană, cursul 

respectiv va tinde să analizeze multitudinea de forme a interacţiunii umane, punând accent pe grupul 

restrâns ca cea mai frecventă formă de grupare umană. Persoana care posedă anumite competenţe 

sociale poate prelua şi realiza roluri specifice în evoluţia grupului (rolul de lider, de manager, de 

faciliator, etc.). Studiind psihologia grupului, (în cadrul acestui curs), studenţii vor cunoaşte diverse 

metode şi strategii de comunicare eficientă în grup şi cu altul, îşi vor dezvolta anumite competenţe atât 

sociale cât şi profesionale, vor învăţa să perceapă anumite fenomene şi prosece ce au loc în cadrul 

grupului. Astfel, învăţând să cunoască pe alţii, studentul va ajunge să se cunoască mai bine pe sine, şi 

invers. 

 Misiunea curriculumului (scopul)  în formarea profesională 

Disciplina Sociologie și psihologie generală își propune să ofere cunoștințe despre 

particularităţile psihice ale omului ca fiinţă social-culturală şi cauzele comportamentului individual în 

situaţii sociale și de a dezvolta abilități de relaţionare eficientă în diverse situații și medii sociale. 

 

 Limba de predare a disciplinei: română; 

 Beneficiari: studenții anului II, sem 3, Facultatea Medicină Nr. 1. 

 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI  

Codul disciplinei Disciplină obligatorie 

Denumirea disciplinei Sociologie și psihologie generală 

Responsabil (i) de disciplină asistent univ. Margareta Cărăruș 

Anul  II Semestrul 3 

Numărul de ore total, inclusiv: 150 

Curs 34 Lucrări practice 0 

Seminare 51 Lucrul individual 65 

Forma de evaluare CD Numărul de credite 5 

 

III. OBIECTIVELE DE FORMARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI  

La finele studierii disciplinei studentul va fi capabil: 

 la nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

- să cunoască noţiunile de bază care deservesc cadrul ştiinţifico-practic al disciplinei. 

- să cunoască aspectele sociale ale fenomenelor psihice şi interacţiunile dintre ele. 

- să cunoască teoriile şi tipologiile personalităţii ca unitate componentă a oricărei interacţiuni 

umane. 

- să explice principalele fenomene sociale ce au loc în societatea contemporană. 

- să cunoască şi să explice multitudinea relaţiilor interumane.  

- să cunoască specificul psihologiei și sociologiei în soluţionarea problemelor metodologice ale 

cercetării. 

- să explice evoluţia psihosocială a omului şi a sănătăţii lui mintale.  
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 la nivel de aplicare:  

- să adopte o viziune mai complexă asupra fenomenelor şi proceselor ce au loc în societate. 

- să stabilească legături între scopuri, obiective, finalităţi în actul relaţiilor interpersonale. 

- să aplice metode și tehnici în scopul dezvoltării caracteristicilor psihosociale ale personalităţii.  

- să distingă strategii, tehnici de diagnosticare а imaginii de sine, a atitudinilor, valorilor.  

- să elaboreze şi să aplice trainingul social-psihologic cu scopul formării calităților social dezirabile 

a personalităţii. 

- să evalueze eficienţa mecanismelor interne şi externe de reglare a comportamentului psihosocial. 

 

 la nivel de integrare: 

- să evalueze sistemul valoric a persoanelor ce demonstrează un comportament prosocial şi a 

persoanelor ce demonstrează un comportament antisocial. 

- să-şi formeze o poziţie activă în formarea şi perfecţionarea comportamentului propriu; 

- să-şi sporească competenţele sociale și să poată dezvolta o relație eficientă în cadrul profesional, 

amical și familial. 

 

IV. CONDIŢIONĂRI ŞI EXIGENŢE PREALABILE 

Studentul anului II necesită următoarele: 

 cunoașterea limbii de predare; 

 competențe confirmate în științe la nivelul liceal (educaţia civică, psihologie) și la nivel universitar 

(științele comportamentului, psihologia comunicării, psihologia medicală) 

 competențe digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor electronice și 

prezentărilor); 

 abilitatea de comunicare, de lucru în echipă, de a juca anumite jocuri de rol determinate de 

subiectele discutate la seminar; 

 calități – toleranță, compasiune, empatie, sinceritate, inițiativă, responsabilitate, etc. 

 

V. TEMATICA  ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR  

Cursuri (prelegeri), lucrări practice/ lucrări de laborator/seminare și lucru individual 

Nr. 

d/o 
ТЕМА 

Numărul de ore 

Curs S L/P L/I 

1.  

Psihologia generală. Sociologia. Delimitarea domeniilor. Tangenţe 

conceptuale. 

 

2 2 
 4 

2.  

Personalitatea - o construcţie bio-psiho-socială. Tipologiile şi 

însuşirile personalităţii. 

 

4 4 
 8 

3.  
Percepţia ca proces psihic. Imaginea de sine şi percepţia socială. 

 
2 2 

 3 

4.  

Memoria ca proces psihic. Strategii de îmbunătăţire a memoriei. 

Memoria socială. 

 

2 4 
 4 

5.  
Gândirea ca proces psihic superior. Gândirea socială.  

 
2 4 

 4 

6.  
Limbajul. Comunicarea. Tehnici de comunicare eficientă. 

 
2 4 

 4 

7.  
Reprezentările sociale. 

 
2 4 

 4 

  8. Atitudinile. Formarea şi schimbarea atitudinilor.  4 4  6 
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Nr. 

d/o 
ТЕМА 

Numărul de ore 

Curs S L/P L/I 

 

9. 
Fapte, procese şi relaţii sociale.  

 
2 4 

 4 

10. 

Relațiile interpersonale. Aspecte psihosociale ale relației 

medic-pacient. 

 

2 4 
 4 

11. 
Grupul ca formaţiune psihosocială. Fenomene şi procese de grup.  

 
2 4 

 4 

12. 

Particularităţile comportamentului colectiv. Elemente de psihologie a 

maselor. 

 

2 4 
 4 

13. 
Structura socială. 

 
2 2 

 3 

14. 
Înstituţii sociale. 

 
2 2 

 3 

15. 
Familia - instituţia socială fundamentală. 

 

2 3 
 6 

Total  34 51  65 

 

VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT 

Obiective Unităţi de conţinut 

Tema (capitolul) 1. Psihologia generală. Sociologia. Delimitarea domeniilor. Tangenţe conceptuale. 

 

  să definească conceptele de bază a   

   sociologiei și psihologiei generale. 

  să cunoască principalele metode și   

   tehnici de cercetare în psihologie și   

   sociologie. 

  să aplice cunoştinţele dobândite pentru     

   dezvoltarea imaginii de sine. 

1. Psihologia ca știință. Obiectul de studiu. 

2. Sociologia ca știință. Delimitări conceptuale. 

3. Metode și tehnici de cercetare în psihologie și 

sociologie.  

Tema (capitolul)  2. Personalitatea - o construcţie bio-psiho-socială. Tipologiile şi însuşirile personalităţii. 

 

 să definească noțiunile de individ, om,   

    persoană, personalitate. 

  să cunoască principalele teorii ale   

    personalității. 

  să demonstreze capacităţi de analiză şi 

explicare a sferei afective și componentelor 

voinței. 

  să compare temperamentul și caracterul. 

  să integreze strategii de îmbunătățire a   

    imaginii de sine. 

 

1. Noțiunea de personalitate în psihologie. 

2. Motivația, scopurile și aspirațiile persoanei. 

3. Sfera afectiv-volitivă a persoanei. 

4. Temperamentul. Caracterul. Aptitudinile.  

Tema (capitolul)  3. Percepţia ca proces psihic. Imaginea de sine şi percepţia socială. 

 

 să cunoască procesele psihice elementare. 

 să demonstreze abilităţi de analiză a       

    percepției sociale și factorilor definitorii. 

 să identifice elementele constitutive ale  

    imaginii de sine. 

1. Senzația și percepția – procese psihice elementare. 

2. Atenția ca percepție direcționată. 

3. Elemente de percepție socială. Teoria atribuirii. 

4. Imaginea de sine și percepția socială. 
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Obiective Unităţi de conţinut 

 să aplice cunoştinţe despre fenomenul 

atribuirii în viața cotidiană. 

Tema (capitolul)  4. Memoria ca proces psihic. Strategii de îmbunătăţire a memoriei. Memoria socială. 

 

 să definească memoria ca proces psihic și 

concept social. 

 să analizeze procesele memoriei. 

 să deosebească conceptele de memorie 

individuală, memorie colectivă și memorie 

socială.  

 să analizeze și să poată evita cauzele uitării. 

 să aplice strategii de dezvoltare a memoriei. 

 

1. Memoria ca proces psihic cognitiv. 

2. Strategii și tehnici de îmbunătățire a memoriei. 

3. Definirea conceptului de memorie socială. 

Tema (capitolul)  5. Gândirea ca proces psihic superior. Gândirea socială.  

 

 să cunoască noțiunile de gândire ca proces 

psihic și gândire socială. 

 să demonstreze abilităţi de analiză a    

    operațiilor și tipurilor de gândire. 

 să explice diferența dintre judecată și   

     raționament. 

 să identifice particularitățile esențiale ale  

    gândirii sociale. 

 să aplice cunoştinţele cu scopul dezvoltării 

gândirii medicale.  

1. Gândirea ca proces psihic superior. 

2. Gândirea socială și particularitățile ei. 

3. Gandirea medicală și componentele gândirii medicale. 

Tema (capitolul)  6. Limbajul. Comunicarea. Tehnici de comunicare eficientă. 

 

 să cunoască principalele funcții ale 

limbajului și comunicării. 

 să analizeze comunicarea din perspectiva 

psihosocială. 

 să identifice cauzele stărilor conflictuale. 

 să găsească strategii adecvate de rezolvare a 

conflictelor. 

 să aplice cunoștințele despre psihologia 

conflictului în situații de dezacord și să 

prevină apariția acestora. 

1. Limbajul  ca proces psihic.  

2. Analiza psihosociologică a comunicării. 

3. Factorii determinanți pentru o comunicare eficientă. 

4. Psihosociologia conflictului. 

5. Strategii de optimizare a comunicării interepersonale. 

 

Tema (capitolul)  7. Reprezentările sociale. 

 

   să explice procesele prin care se realizează    

  reprezentarea socială. 

 să demonstreze abilităţi de identificare şi          

    analiză a reprezentărilor sociale. 

 să analizeze dinamica reprezentărilor sociale. 

    să aplice cunoştinţe despre modalitățile prin    

      care reprezentările sociale exercită influență     

     asupra persoanei. 

1. Definirea conceptului de reprezentare socială. 

2. Funcțiile reprezentărilor sociale. 

3. Transformarea reprezentărilor sociale. 

Tema (capitolul)  8. Atitudinile. Formarea şi schimbarea atitudinilor.  

 

    să definească atitudinile sociale şi să dea 

exemple din viaţa cotidiană. 

1. Cercetarea atitudinii în psihologia socială. 

2. Schimbarea de atitudine. 

3. Influența socială: conformism, facilitare, obediență. 
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Obiective Unităţi de conţinut 

 să exemplifice stereotipul, prejudecata și 

discriminarea. 

 să analizeze situații în care apare disonanța 

cognitivă. 

   să aplice abilităţi de schimbare a atitudinilor. 

 să integreze cunoşinţe despre metodele de 

supunere fără constrângere. 

4. Atitudini părtinitoare în grup: stereotipul, prejudecata și 

discriminarea. 

Tema (capitolul)  9. Fapte, procese şi relaţii sociale.  

 

 să definească și să analizeze tipurile de 

procese sociale din societate. 

 să identifice faptele sociale din viața 

cotidiană. 

 să analizeze relațiile sociale. 

 să aplice metode de optimizare a relațiilor 

sociale. 

1. Teoria faptului social. 

2. Noțiunea de proces social. Tipologia proceselor sociale. 

3. Delimitarea conceptuală a relațiilor sociale. 

Tema (capitolul)  10. Relațiile interpersonale. Aspecte psihosociale ale relației medic-pacient. 

 

 

 să se familiarizeze cu legitățile relațiilor 

interpersonale. 

 să analizeze și să explice condițiile 

menținerii relațiilor interpersonale. 

 să explice rolul social al bolnavului și 

particularitățile acestuia. 

 să identifice factorii ce influențează formarea 

statutului de medic și să poată aplica aceste 

abilități. 

1. Cercetarea relațiilor interpersonale. 

2. Principalele tipuri de relații interpersonale. 

3. Particularitățile relației terapeutice. 

Tema (capitolul)  11. Grupul ca formaţiune psihosocială. Fenomene şi procese de grup.  

 

 să definească și să explice conceptele de 

grup social și performanță de grup. 

 să recunoască și să evalueze rolurile 

principale în grup și necesitatea acestora. 

 să identifice factorii de socializare a 

persoanei. 

 să aplice cunoștințele referitoare la sursele 

conflictelor de rol în soluționarea acestora. 

1. Conceptul de grup. Formele de grupare umană. 

2. Status și rol social. Leadershipul în grupuri. 

3. Procesul de socializare a persoanei. 

4. Particularitățile percepției sociale intergrupale. 

5. Elementele de psihologie a mulțimii.  

Tema (capitolul)  12. Particularităţile comportamentului colectiv. Elemente de psihologie a maselor. 

 

    să definească și să explice comportamentul     

     colectiv. 

 să identifice altruismul și empatia în 

comportamentul  uman. 

 să descopere și să analizeze cauzele 

agresivității și violenței. 

 să folosească modalități nonagresive de 

rezolvare a situațiilor conflictuale. 

 să găsească și să aplice metode constructive 

de reechilibrare. 

1. Teoriile comportamentului colectiv. 

2. Comportamentul  social pozitiv. 

3. Comportamentul  social negativ. 

4. Comportamentul  violent și efectele acestuia.  

Tema (capitolul)  13. Structura socială. 
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Obiective Unităţi de conţinut 

 

 să  definească conceptul de structură socială. 

 să explice fenomenul de mobilitate socială și 

să enumere tipurile principale de mobilitate 

socială. 

 să analizeze teoriile fundamentale despre 

apariția și dinamica claselor sociale. 

1. Conceptul de structură socială. 

2. Mobilitatea socială. Tipurile de mobilitate socială. 

3. Clasele sociale. Teorii fundamentale.  

Tema (capitolul)  14. Înstituţii sociale. 

 

 să definească funcțiile și formele instituțiilor 

sociale și organizațiilor sociale. 

 să clasifice principalele trăsături și funcțiile 

statului. 

 să își dezvolte și să manifeste o atitudine 

civică adecvată statutului său social și 

profesional.  

1. Instituționalizarea. Caracteristica instituțiilor sociale. 

2. Tipuri de instituții sociale. 

3. Statul - principala instituție de organizare și de conducere 

a societății. 

Tema (capitolul)  15. Familia - instituţia socială fundamentală. 

 

 să generalizeze cunoștințele despre familie și 

să analizeze criteriile constitutive ale 

acesteia. 

 să enumere și să recunoască principalele 

tipuri de familii în societatea contemporană. 

 să explice particularitățile de educare a 

copilului în familie. 

 să analizeze cauzele creșterii divorțurilor  în 

societatea contemporană. 

 să dezvolte atitudini morale, responsabilitate 

și afecțiune pentru crearea și menținerea 

unor relații interpersonale stabile.  

1. Familia ca instituție socială. 

2. Particularitățile vieții familiale. 

3. Creșterea și educarea copilului în familie. 

 

VII. COMPETENȚE PROFESIONALE (SPECIFICE (CS) ȘI TRANSVERSALE (CT)) ȘI 

FINALITĂȚI DE STUDIU 

COMPETENŢE PROFESIONALE (SPECIFICE) (CS) 

CP 3.   Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul prestării serviciilor 

de calitate și al adaptării la dinamica cerințelor politicelor în sănătate și pentru dezvoltarea personală și 

profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice, a cunoștințelor în tehnologiile informaționale, 

a competențelor în cercetare și comunicare. 

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE(CT) 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile faţă 

de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii 

specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională; 

CT2. Asigurarea desfăşurării eficiente şi implicarea eficace în activităţile organizate în echipă. 

Dezvoltarea inițiativei, dialogului, respectului și empatiei ca premise pentru o colaborare eficientă. 

 CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de dezvoltare personală și profesională. Utilizarea eficientă a 

abilităților lingvistice, a cunoștințelor în tehnologiile informaționale, a competențelor în cercetare și 

comunicare. 

 

 



 

 
CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ 

Redacția:  

Data: 20.09.2017 

Pag. 8/9 

 

FINALITĂŢI DE STUDIU 

La finalizarea studierii unității de curs studentul va fi capabil: 

- Să aplice principii relaționare eficientă în relaţia medic-pacient. 

- Să modeleze situaţii concrete cu pacientul şi cu echipa terapeutică. 

- Să poată identifica principalele tipuri de greşeli de relaționare și comunicare mai frecvent întâlnite 

în cursul instituirii şi desfăşurării relaţiei medic-pacient; 

- Sa formuleze decizii optimale în acordarea ajutorului pacienţilor în situaţii critice; 

- Să promoveze un comportament decent la locul de muncă; 

- Să cunoască calităţile şi comportamentul optimal pentru profesarea cu succes în domeniul medical. 

 

VIII. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI 

Nr. 
Produsul 

preconizat 
Strategii de realizare Criterii de evaluare 

Termen de 

realizare 

1. 
Lucrul cu 

cartea și TIC 

Lucrul sistematic în bibliotecă şi 

mediatecă. 

Explorarea surselor electronice 

actuale referitor la tema pusă în 

discuție.  

1. Calitatea judecăţilor 

formate, gândirea logică, 

flexibilitatea. 

2. Calitatea sistematizării 

materialului informaţional 

obţinut prin activitate 

proprie. 

Pe parcursul 

semestrului 

2. 

Analiza 

studiului de 

caz 

Alegerea şi descrierea studiului de 

caz. 

Analiza cauzelor problemelor 

apărute în studiul de caz. 

Pronosticul cazului cercetat. 

Deducerea rezultatului scontat al 

cazului. 

1. Analiza, sinteza, 

generalizarea datelor 

obținute prin investigare 

proprie. 

2. Formarea unui algoritm 

de cunoaştere în baza 

concluziilor obţinute. 

Pe parcursul 

semestrului 

 

IX. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

 Metode de predare şi învăţare utilizate 

Cursuri (prelegeri): introductive, de fixare şi consolidare, de sistematizare şi sinteză, de 

recapitulare şi exersare a cunoştințelor. 

Ore practice (seminare): sintetico-sistematizatoare, integrativ-creative, simulativ-modelatoare. 

Metode: expunerea conversativă, expunerea prin dezbatere, expunerea cu oponent, 

problematizarea, demonstraţia intuitivă, modelarea, studiul de caz, 

simularea, brainstorming-ul,  jocul de rol. 

 

Strategii/tehnologii didactice aplicate: 

„Brainstorming”, „Multi-voting”; „Masa rotundă”; „Interviul de grup”; „Studiul de caz”; 

„Controversa creativă”;  „Portofoliul”, „Lucrul în grup”, „Prezentarea”. 

 

 Metode de evaluare  (inclusiv cu indicarea modalității de calcul a notei finale). 

 Curentă: control frontal sau/și individual prin  

 aplicarea testelor docimologice,  

 analiza studiilor de caz, 

 realizarea unor jocuri de rol la subiectele discutate, 

 2 lucrări de control. 

 

 Finală: examen 
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Nota medie anuală și notele tuturor etapelor de examinare finală (asistate la calculator, testare, răspuns 

oral) - toate vor fi exprimate în numere conform scalei de notare (vezi tabelul), iar nota finală obținută 

va fi exprimată în număr cu două zecimale, care va fi trecută în carnetul de note. 

 

Modalitatea de rotunjire a notelor la etapele de evaluare 

Grila notelor intermediare (media anuală, 

notele de la etapele examenului) 

Sistemul de notare 

național 

Echivalent 

ECTS 

1,00-3,00 2 F 

3,01-4,99 4 FX 

5,00 5 

E 5,01-5,50 5,5 

5,51-6,0 6 

6,01-6,50 6,5 
D 

6,51-7,00 7 

7,01-7,50 7,5 
C 

7,51-8,00 8 

8,01-8,50 8,5 
B 

8,51-8,00 9 

9,01-9,50 9,5 
A 

9,51-10,0 10 

 

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi se echivalează cu 

calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale examenului nepromovat. 
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