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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Program of Study

Domeniul științific

5

General field of sience

Ramura științifică

51

Sience area

Profilul științific
Sience sub - area
Specialitatea științifică

511
511.03

Sience specialization

Numărul total de credite de studiu

Ştiinţe sociale și economice
Social and economic sciences
Psihologie
Psychology
Psihologie
Psychology
Psihologie socială
Social Psychology

180

Number of study credits

Titlul obţinut la finele studiilor
Conferred Title

Nivelul calificării
Level of qualification

Baza admiterii
Access requirements

Forma de organizare a învăţământului
Mode of study

Responsabil de programul de studiu

doctor în psihologie
doctor in psychology

Nivelul 8 ISCED
Level 8 ISCED
diploma de studii superioare de master/ act de studii
echivalent
bachelor and master degree or equivalent qualification
Cu frecvență/frecvență redusă
Full-time / part time
Rusnac Svetlana, dr., conf. univ.

Responsible for Program

Grupul de lucru
Working Group

Rusnac Svetlana, dr., conf. univ.
Șleahtițchi Mihail, dr., conf. univ.
Moldovan – Batrînac Viorelia, dr., conf. univ.
Drăgălin Iuliana, dr., conf.univ.

CHIŞINĂU, 2015

CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni)
ACADEMIC CALENDAR (by weeks)
Anul de studii
Year of study

Anul I
Year I
Anul II
Year II
Anul III
Year III
Anul IVˡ
Year IV

Activităţi didactice
Didactics activities
Semestrul I
Semestrul II
Semester I
Semester II
15 săptămâni / weeks
15 săptămâni / weeks

Sesiuni de examene²
Examination period
Semestrul I
Semestrul II
Semester I
Semester II
2 săptămâni / weeks
2 săptămâni / weeks

15 săptămâni / weeks

15 săptămâni / weeks

2 săptămâni / weeks

2 săptămâni / weeks

15 săptămâni / weeks

15 săptămâni / weeks

2 săptămâni / weeks

2 săptămâni / weeks

15 săptămâni / weeks

15 săptămâni / weeks

2 săptămâni / weeks

2 săptămâni / weeks

ˡ Pentru forma de organizare a învăţământului „cu frecvență redusă” perioada destinată cercetării se
extinde cu un an
For „part-time” study program the research period is extended by one year
² Examenele se organizează după fiecare curs și activitate practică destinată
The exams are organized after each course/ module and practical activity

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE / ANI DE STUDIU
STUDY PROGRAM BY SEMESTER / YEARS OF STUDY
Cod
Cod

G.01.O.001

G.01.O.002

F.01.O.003

G.01.A.004

S.01.O.005

Denumirea unităţii de curs
Course name

ANUL I
First year
CURSURI FUNDAMENTALE / FUNDAMENTAL COURSES
SEMESTRUL I/ SEMESTER I
Introducere în domeniul de studii doctorale și integritate academică
Introduction in doctoral program and academic integrity
Metodologie și metode de cercetare științifică (cantitative, calitative,
comparative, etc.) *
Research methodology and methods (quantitative, qualitative, comparative,
etc.)*
Scrierea, prezentarea publicarea și promovarea științifică*
Scientific Writing, Presentation, Publication and Promotion*
Teorii avansate și probleme actuale în științe sociale și specialitatea științifică
(psihologie socială)**
Advanced theory and actual problems in social sciences and science specialty
(social psychology)**
Curs opțional - support pentru dezvoltarea abilităților de cercetare (limbi
moderne, didactica universitară / modul psiho-pedagogic, analytics software,
project management, dreptul proprietății intelectuale, tehnologii și management
inovațional, scrierea propunerii unui grant de succes, media socială pentru
cercetători, leadership, marketing și comunicare științifică)
Elective - support course for research skills development
(modern language, academic didactics / psycho - didactics module, analytics
software, project management, intellectual property law, research networking,
technology and innovation management, how to write a winning grant
proposal, social media for researchers , leadership, science marketing and
communication)
Workshop1 (Definirea temei și problemei de cercetare, revista literaturii)
Workshop1(research theme and problem definition, literature review)

Nr de credite
Nr. of credits

5

5

10

5

5

2

Total ECTS semestrul I
Total ECTS semester I

F.02.O.006

S.02.A.007

30

SEMESTRUL II / SEMESTER II
Metode avansate de cercetare în psihologia socială
Advanced research methods in social psychology
Modul la alegere în domeniul de specializare științifică
a. Analiza proceselor interpersonale în psihologia socială
b. Analiza proceselor intergrupale în psihologia socială
Elective module in area of research specialty

10

8

a. The analysis of interpersonal processes in social psychology
b. The analysis of intergroup processes in social psychology
Proiectarea cercetării aplicate
Applied research design
Curs opțional - suport pentru dezvoltarea abilităților
(limbi moderne, didactica universitară, analytics software, project management,
dreptul proprietății intelectuale, tehnologii și management inovațional, scrierea
propunerii unui grant de succes, media socială pentru cercetători, leadership,
marketing și comunicare științifică)
G.02.A.009
Elective - Support course for skills development
(modern language, academic didactics, analytics software, project management,
intellectual property law, research networking, technology and innovation
management, how to write a winning grant proposal, social media for
researchers, leadership, science marketing and communication)
Workshop 2 (Prezentarea proiectului cercetării)
S.02.O.010
Workshop 2 (Presentation of research project)
Total ECTS semestrul II
Total ECTS semester II
Total ECTS Anul I
Total ECTS 1st Year
ANUL II
Year II
S.02.O.008

2

5

5
30
60

INDIVIDUAL APPLIED RESEARCH DESIGNE
S.03.O.011
S.03.O.012
S.03.O.013
S.03.O.014
S.03.O.015

S.03.A.016

S.03.A.017

SEMESTRUL III // SEMESTER III
Cercetare teoretică (Colectarea și analiza datelor secundare)
Theoretical research (secondary data collection and analysis)
Cercetarea empirică (dezvoltarea instrumentelor de cercetare)
Empirical research (developing , testing research instruments)
Seminar de cercetare 1 (definirea ipotezelor și dezvoltarea instrumentelor de
cercetare)
Research seminar 1 (hypothesis defining and developing research instruments)
Elaborarea articolelor pentru conferință / revistă
Work on paper for conference / journal
Scrierea tezei
Thesis writing
Stagii de practică la alegere
(stagiu didactic, de cercetare, industrial, laborator de marketing) la decizia
coordonatorului și doctorandului
Elective internship
(teaching assistantship, research internship, industrial internship, marketing lab
internship ) decided by advisor and student
Opțional: Mobilitate academică
Elective: Mobility window

Total ECTS semestrul III
Total ECTS semester III

5
5
5

5
5
5

30

3

SEMESTRUL IV / SEMESTER IV
Scrierea tezei
S.04.O.018
Thesis writing
Elaborarea articolelor pentru conferință / revistă, publicarea și prezentarea
S.04.O.019
Work on paper for conference / journal, publishing and presentation
Seminar de cercetare 2 (Analiza datelor; abordarea critică a rezultatelor de
cercetare ) / Aprobarea raportului de către consiliu școlii doctorale
S.04.O.020
Research seminar 2 (analysis of data; critical approach to findings of research)/
The report to be approved by Council of doctoral school
Stagii de practică la alegere
(stagiu didactic, de cercetare, industrial, laborator de marketing) la decizia
S.04.A.021 coordonatorului și doctorandului
Elective internship
(teaching assistantship, research internship) decided by advisor and student
Total ECTS semestrul IV
Total ECTS semester IV
Total ECTS anul II
Total ECTS 2nd Year II

15
5

5

5

30
60

ANUL III
Year III
SEMESTRUL V / SEMESTER V
S.05.O.022

Scrierea tezei
Thesis writing
S.05.O.023
Elaborarea articolelor pentru conferință internațională/ revistă, pregătirea și
publicarea articolelor în reviste științifice recenzate
Work on paper for international conference / journal, prepare and publishing
article in scientific peer reviewed journals
S.05.O.024
Seminar de cercetare 3 ( Prezentarea concluziilor și recomandărilor cercetării)
Research seminar 3 (Presentation of conclusion and recommendation of
research
Total semestrul V
SEMESTRUL VI / SEMESTER VI
S.08.O.028 Definitivarea tezei, prezentarea și susținerea publică a tezei
Final thesis writing, submission and defense
Total ECTS semestrul VI
Total ECTS semester VI
Total ECTS an III
Total ECTS 3thYear
Total ECTS ani de studii
Total ECTS Year of study

20
5

5

30
30
30
60
180

DISCIPLINE LA LIBERĂ ALEGERE
DISCIPLINARY / OPEN ELECTIVES
Nr.
d/o

Denumirea disciplinei
Course name

LIBERĂ ALEGERE DIN RAMURĂ / DISCIPLINARY ELECTIVES
1.
Psihologie și dezvoltare durabilă
Psychology and Sustainability
2.
Psihologia comunității
Community Psychology
3.
Subiecte de cercetare în psihologie
Research Topics in Psychology
4.
Emoții și identitate socială
Social Emotions and Identity

Nr. de credite
Nr. of credits

4
4
4
4
4

Muncă și bunăstare
Work and Well-being
6.
Cercetare calitativă critică
Critical Qualitative Research
7.
Metode de analiză practică a comportamentului
Methods of Applied Behaviour Analysis
8.
Metode de analiză practică a modificărilor comportamentului
Applied Behaviour Analysis: Behaviour Modification
9.
Gen, putere și sexualitate
Gender, Power and Sexuality
10. Evaluare și dezvoltare la locul de muncă
Workplace Assessment and Development
11. Cercetări avansate în psihologia industrială, a muncii și organizațională
Advanced Industrial, Work and Organizational Psychology
12. Cogniții și atitudini sociale
Social Cognition and Attitudes
13. Conflict și control social
Conflict and Psychological Control
14. Stereotipizare și prejudecată
Stereotyping and Prejudice
15. Decizii personale și sociale
Self and Social Judgment
16. Procese cognitive sociale în personalitate
Social Cognitive Processes in Personality
17. Eul relațional
The Relational Self
INTER - RAMURALE / OPEN ELECTIVES
18. Comportamentul consumatorului
Consumer Behavior
19. Cercetări în marketing
Marketing Research
20. Managementul publicității și comunicațiilor
Advertising and Communications Management
21. Designul experimental
Experimental Design
22. Percepție, judecată și schimbare
Perception, Judgment, and Change
23. Marketing și sustenabilitatea mediului
Marketing and Environmental Sustainability
24. Marketing și cultură
Marketing and Culture
5.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

5

NOTĂ EXPLICATIVĂ
Programul de doctorat în Psihologie Socială
pregătește doctoranzii pentru cariera academică
academică și profesională în psihologia socială.
Această pregătire
solicită de la student: (1)
dezvoltarea unui fundament teoretic și metodologic
solid în cadrul cursurilor fundamentale și (2)
realizarea unui program sistematic de cercetare pe
care îl va susține începând cu primele etape ale
carierei doctorale. Pe parcurs acest program oferă
oportunități de a practica și perfecta abilitățile de
cercetător. Acestea includ:
• proiectarea și desfășurarea de proiecte de cercetare
cu metode multiple;
• asistarea și predarea de cursuri;
• lucrul cu cercetatorii din domeniu;
• aplicarea pentru granturi;
• prezentarea de posteruri și lucrări la conferințe și
colocvii;
• publicarea de articole în colaborare și individual în
revistele științifice din domeniu.
Doctoranzii sunt încurajați să lucreze îndeaproape cu
alții, cu studenții avansați și cu colegii de facultate, în
dezvoltarea programelor de cercetare. Cu toate
acestea, ei dispun de o doză mare de libertate în
alegerea temelor și metodologiei de cercetare.
Numărul de cursuri obligatorii este minimal.
Programul nu insistă asupra anumitor cursuri, cu
excepția celor legate de nevoia de dezvoltare a
carierei specifice a doctoranzilor. Doctoranzii pot
alege dintr-o serie de cursuri: cursuri avansate de
doctorat, cursuri de la alte institutii, precum și cursuri
cu menirea de a dezvolta anumite facultăți sociale în
conformitate cu nevoile personale.
Formele principale de instruire sunt prezentate de
activitatea în grupurile de cercetare de la facultate,
forumuri și întruniri științifice. Acestea sunt grupurile
de cercetare de la facultate, alcătuite din cadre
academice și studenți, care se întrunesc în mod
regulat în funcție de preocupările teoretice comune,
interesele de cercetare, sau nevoile de formare.
Grupuri sunt inițiate atât de către facultate, cât și de
doctoranzi.

CONCEPT
The doctoral program in Social Psychology
prepares doctoral students for academic and
professional career in social psychology. Such
preparation requires a student to: (1) develop a
strong theoretical and methodological foundation
in the fundamental courses and (2) perform a
systematic program of research that will sustain
them through the early stages of the doctoral
career. Along the way, this program provides
opportunities to practice and perfect the skills of
an researcher. These include:
• designing and conducting research projects
with multiple methods;
• assisting in and teaching courses;
• working with domain researchers;
• applying for grants;
• presenting posters and papers at conferences
and colloquia;
• publishing collaborative and individual articles
in the scholarly journals of the field.
Doctoral students are encouraged to work closely
with one another, with advanced students, and
with faculty colleagues in developing their
research programs. However, they have a good
deal of freedom in choosing their research topics
and methodologies. The number of required
courses is minimal. The program does not
emphasize courses as such, except as they are
related to the specific career development needs
of doctoral students. Doctoral students can select
from an array of courses: advanced doctoral
courses, courses at other institutions, and courses
developed for their needs with the social faculty.
The principle training settings of the program are
the faculty's research groups, forums, and
research meetings. These are groupings of
faculty, graduate, and undergraduate students
drawn together regularly by common theoretical
concerns, research interests, or training needs.
Groups are initiated both by faculty and by
doctoral students.

Finalităţi de studii / Learning outcomes
La finalizarea acestui program de studii studentul:
After completing this doctoral study program the student:
K1
K2

Cunoştinţe / Knowledge
Posedă cunoștințe avansate și profunde din diferite domenii actuale ale psihologiei sociale.
Has in-depth and advanced knowledge of several current areas in social psychology.
Cunoaşte legitățile proceselor sociale și explică manifestarea lor în cotidian.
Knows the regularities of social processes and explains their daily manifestation.
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K.3
K4

S1

S2

C1
C2
C3
C4

Este capabil să identifice și să examineze cercetările empirice actuale din psihologia socială
Is being capable of locating and reviewing recent empirical studies in social psychology
Descrie rolul psihologiei sociale în fenomenul socioeconomic și sociopolitic
Describe the role of social psychology socioeconomic and sociopolitical phenomenon
Abilităţi / Skills
Este capabil să scrie o disertație folosind cunoștințelor și experiența din domeniu în timp ce
realizează o contribuție originală la cunoștințele generale și / sau oferă soluții la anumite
probleme sociale.
Be capable of writing a dissertation and to draw upon all of one's knowledge and experience
while making an original contribution to general knowledge and/or giving solutions to some
social problem.
Își formează abilități profesionale și sociale înalte:
- demonstrează conduita profesională;
- demonstra competența interpersonală;
- demonstrează competențe practice bazate pe dovezi;
- stăpânește cunoștințe fundamentale de psihologie ca stiinta și ca profesie;
- demonstra competențe de cercetare.
Forms high professional and social skills:
- demonstrates professional conduct;
- demonstrates interpersonal competence;
- demonstrates evidence-based practice competencies;
- master foundational knowledge of psychology as a science and profession;
- demonstrate research competencies.
Competenţe / Competencies
Își dezvoltă abilități performante de cercetare
Develops advanced research skills
Își dezvoltă abilități înalte de logică și de gândire critică
Develops advanced logical and critical thinking skills
Este capabil să gândească în termeni teoretici la un nivel înalt
Is being able to think in theoretical terms at an advanced level
Își dezvoltă abilități avansate de comunicare scrisă
Develops advanced written communication skills

* Nivel instituțional / at institutional level
** Nivel școală doctorală / doctoral school level

Director școală doctorală
Director of doctoral school

Igor ENICOV dr. hab., prof. univ.

Aprobat la Consiliul Facultăţii Psihologie, Științe ale Educației șți Asistență Socială, Proces-verbal
Nr. 10 din 24.06.2015
Approved by Council of Psychology, Educational Sciences and Social Work Faculty, protocol Nr. 10,
24.06.2015
Decan
Svetlana RUSNAC, dr., conf. univ.
Dean
Aprobat la Şedinţa Catedrei Psihologie și Științe ale Educației, Proces-verbal Nr. 10 din 24. 06.
2015
Approved by Faculty’s assembly of Psychology and Educational Sciences chair, protocol Nr. 10,
24.06.2015
Şef catedră
Svetlana RUSNAC, dr., conf. univ.
Head of chair
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