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PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII 

1. Realizați un referat de 4 pagini (pagina de titlu și bibliografia nu se iau în considerare), 

scris cu Times New Roman, caracter de 12, la 1,5 rânduri, în care sa expuneți cum ați aplica 

în mod practic, în sala de clasă, din postura de profesor, teoriile psihanalitice, teoriile 

trăsăturilor de personalitate, teoria Big Five și teoriile umaniste. 

2. Realizați o recenzie a uneia dintre lucrările indicate în timpul semestrului. Recenzia va 

avea minim 3 pagini, fără pagina de titlu.  

Orice încercare de plagiat (copiat) va fi urmată de nepromovarea examenului. Materialele vor 

fi trimise numai in perioada 24-26 august 2020 către Asist. univ. dr. Claudia Mihai 

(claudia.mihai29@yahoo.com). Materialele trimise în afara acestei perioade, nu vor fi luate în 

considerare. 

 

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII 

1. Realizați un referat de 4 pagini (pagina de titlu și bibliografia nu se iau în considerare), 

scris cu Times New Roman, caracter de 12, la 1,5 rânduri, în care sa expuneți cum ați aplica 

în mod practic, în sala de clasă, din postura de profesor, teoriile lui Piaget, Vigotski și 

Kohlberg la ciclul primar. 

Orice încercare de plagiat (copiat) va fi urmată de nepromovarea examenului. Materialele vor 

fi trimise numai in perioada 24-26 august 2020 către Asist. univ. dr. Claudia Mihai 

(claudia.mihai29@yahoo.com). Materialele trimise în afara acestei perioade, nu vor fi luate în 

considerare. 

 

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI 

1. Realizați un referat de 4 pagini (pagina de titlu și bibliografia nu se iau în considerare), 

scris cu Times New Roman, caracter de 12, la 1,5 rânduri, în care sa expuneți cum ați aplica 

în mod practic, în sala de clasă, din postura de profesor, elemente metamnezice 

(metamemoria) și depășirea efectelor negative ale structurilor cognitive ale gândirii asupra 

rezolvării de probleme (cum puteți ajuta în mod practic elevii să depășească orbirea 

gândirii, fixitatea funcțională și stereotipia gândirii). 

Orice încercare de plagiat (copiat) va fi urmată de nepromovarea examenului. Materialele vor 

fi trimise numai in perioada 24-26 august 2020 către Asist. univ. dr. Claudia Mihai 

(claudia.mihai29@yahoo.com). Materialele trimise în afara acestei perioade, nu vor fi luate în 

considerare. 

 



METODE DE CUNOAȘTERE A PERSONALITĂȚII 

1. Realizați un referat de 4 pagini (pagina de titlu și bibliografia nu se iau în considerare), 

scris cu Times New Roman, caracter de 12, la 1,5 rânduri, în care sa expuneți cum ați aplica 

în mod practic, în sala de clasă, din postura de profesor, metodele de cunoaștere explicativă 

și cele de cunoaștere predictivă ale personalității. 

Orice încercare de plagiat (copiat) va fi urmată de nepromovarea examenului. Materialele vor 

fi trimise numai in perioada 24-26 august 2020 către Asist. univ. dr. Claudia Mihai 

(claudia.mihai29@yahoo.com). Materialele trimise în afara acestei perioade, nu vor fi luate în 

considerare. 

  

POLITICI EDUCAȚIONALE ȘI SOCIALE 

1. Realizați un referat de 4 pagini (pagina de titlu și bibliografia nu se iau în considerare), 

scris cu Times New Roman, caracter de 12, la 1,5 rânduri, în care sa expuneți comentarii, 

analize, propriile păreri, propuneri legate de politicile educaționale din Programul de 

guvernare 2018-2020, conform materialului de la link-ul de mai jos: 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3donzxgi2q/politici-in-domeniul-educatiei-

program?dp=gi2tcobtha4dima 

Orice încercare de plagiat (copiat) va fi urmată de nepromovarea examenului. Materialele vor 

fi trimise numai in perioada 24-26 august 2020 către Asist. univ. dr. Claudia Mihai 

(claudia.mihai29@yahoo.com). Materialele trimise în afara acestei perioade, nu vor fi luate în 

considerare. 

 


