Anexa nr. 3
Tematica examenului de finalizare a studiilor
Studii universitare de licenţă
Proba 1 – examen scris
1. Domeniul de studii – Psihologie
Specializarea Psihologie
Probleme fundamentale şi de specialitate din domeniul psihologiei

1. Conceptul
Conceptul şi prototipul - modalităţi de reprezentare mentală a categoriilor
1.1. Conceptul: definire şi caracteristici
1.2. Clasificarea noţiunilor
1.3. Formarea noţiunilor
1.4. Accepţiuni şi metode de identificare a prototipului
1.5.Raportul dintre concept şi prototip în reprezentarea mentală a categoriilor
2. Atenţia
2.1.Specificul psihologic al atenţiei
2.2.Calităţile atenţiei
2.3.Formele atenţiei
2.4.Modele explicativ-interpretative ale atenţiei
3. Procese afective
3.1 Natura procesuală a afectivităţii
3.2.Proprietăţile proceselor afective
3.3.Formele vieţii emoţionale
3.4.Teorii asupra naturii emoţiilor
4. Structura personalităţii (temperament, aptitudini, caracter)
4.1.Definirea şi caracterizarea generală a conceptelor
4.2.Tipologii temperamentale
4.3.Inteligenţa ca aptitudine generală
4.4.Structura caracterului
4.5 Modele explicativ-interpretative
5. Aspecte ale dezvoltării gândirii în perioada copilăriei şi adolescenţei Modelul
piagetian
5.1. Stadiul senzorio-motor

5.2. Stadiul simbolic şi preconceptual
5.3.Stadiul intuitiv
5.4. Stadiul concret
5.5. Stadiul formal
6. Calităţi psihometrice principale ale testului psihologic
6.1.Fidelitatea testului psihologic: definiţie, tipuri de fidelitate, metode de calcul a
coeficientului de fidelitate; analiza consistenţei interne, metode test re-test, metoda formelor
paralele, metoda analizei fidelităţii inter-evaluatori
6.2.Validarea testului psihologic: definire şi caracterizare generală; descriere şi modalităţi de
analiză a validităţii de construct, de criteriu şi de conţinut
7. Evaluarea multiaxială DSM 4 – R
7.1.Diagnosticarea
7.2.Dezvoltarea DSM
7.3.Fidelitatea DSM
7.4.Sistemul multiaxial
8. Relaţia terapeutică
8.1.Definiţia relaţiei terapeutice
8.2.Componentele relaţiei terapeutice
8.2.1.Alianţa terapeutică
8.2.2.Condiţiile facilitatoare
8.2.3. Caracteristicile consilierului
8.2.4. Caracteristicile clientului
9. Schimbarea şi dezvoltarea organizaţională
9.1.Conceptul de schimbare organizaţională;
9.2. Aspecte ale procesului de schimbare;
9.3.Strategii de schimbare şi dezvoltare organizaţională
10. Evaluarea performanţelor
10.1.Scalele de evaluare-scale grafice,scale de evaluare cu paşi multipli, scala pe puncte si
sisteme de comparare a persoanelor - sistemul de ierarhizare pe baza ordinei de merit,sistemul
comparării pe perechi,sistemul distribuirii forţate,scale de evaluare cu ancore
comportamentale (SEAC),scale de evaluare standard mixate (SESM).Erori ce apar in
evaluarea performanţelor si modalităţi de eliminare.
11.Relaţii profesor-elevi
11.1. Tipuri de relaţii profesor-elevi
11.2. Relaţia de tip autocratic
11.3. Relaţia de tip democratic
11.4. Relaţia de tip laissez-faire
11.5.. Observaţii asupra tipului de relaţii profesor-elevi

11.6. Motivaţie şi autoritate în grupurile şcolare
12. Profesorul eficient competenţele sale şi contribuţia psihologului educaţional la
dezvoltarea acestora
12.1. Competenţa şi materia de studiu
12.2. Strategii educaţionale ale profesorilor
12.3. Stabilirea de obiective şi planificarea proceselor educative
12.4. Competenţele de gestionare a clasei
12.5. Competenţele emoţionale
12.6. Competenţele de comunicare
12.7. Competenţele de evaluare
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