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BILETUL nr. 1 

 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Explicaţi obiectul de studiu al psihologiei  
2. Exemplificaţi structura şi fazele actului voluntar  
3. Caracterizaţi bătrâneţea şi identificaţi problemele vârstei 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia AplicatăFacultatea Psihologie şi Asistenţă 
socială 

1. Lev Vîgotski şi psihologia dezvoltării. Şcoala psihologică din Geneva. Jean 

Piaget. 

2. Sarcinile şi conţinutul activităţii de psihoprofilaxie. 

3. Terapii de orientare cognitiv-comportamentală şi terapia centrată pe client. 
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BILETUL nr. 2 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Relataţi despre domeniile psihologiei  
2. Prezentaţi formele fundamentale ale atenţiei  
3. Caracterizaţi maturitatea.  

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia AplicatăFacultatea Psihologie şi Asistenţă 
socială 

1. Şcoala psihologiei genetice din Paris, fondată de H. Wallon. 

2. Principiile şi formele activităţii corecţionale. Particularităţile elaborării 

programelor corecţionale. Psihocorecţia individuală şi de grup. 

3. Diferenţele cognitive între bărbaţi şi femei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

BILETUL nr. 3 

 

 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Caracterizaţi metodologia cercetării în psihologie  
2. Definiţi atenţia. Determinaţi importanţa şi funcţiile atenţiei  
3. Argumentaţi despre dezvoltarea aptitudinilor elevilor mici 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                        Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Teoria epigenetică a lui E. Erikson. 

2. Grupul de training. Trainingul social-psihologic ca procedeu de corecţie. 

3. Diferenţele sociale şi de personalitate între bărbaţi şi femei. 
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BILETUL nr. 4 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Reproduceţi caracteristicile psihicului ca obiect de cercetare al psihologiei  
2. Enumeraţi şi caracterizaţi calităţile voinţei  
3. Descrieţi particularităţile dezvoltării necesităţilor şi intereselor elevilor de 

vârstă şcolară mică.  
 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                        Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Concepţia formării pe etape a acţiunilor mintale propusă de P. Galperin. 

2. Psihocorecţia anxietăţii şcolare şi anxietăţii ca trăsătură de personalitate. 

3. Influenţele asupra diferenţelor dintre sexe şi a dezvoltării rolurilor de gen 

Diferenţe de gen în orientarea pentru cariera. 
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BILETUL nr. 5 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Definiţi şi caracterizaţi senzaţiile. Argumentaţi idei despre importanţa 
senzaţiilor în viaţa omului  

2. Definiţi conceptul de personalitate  
3. Identificaţi particularităţile manifestării voinţei la elevii mici.  

 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii în adolescenţă. 

2. Psihologia muncii. Obiectul de studiu şi sarcinile. Domeniile psihologiei muncii. 

3. Terapii de orientare corporală. 
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BILETUL nr. 6 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Enumeraţi criteriile de clasificare a senzaţiilor  
2. Analizaţi însuşirile atenţiei   
3. Relataţi despre legităţile de bază ale dezvoltării psihice şi formării personalităţii 

în ontogeneză. Descrieţi neoformaţiunile psihice la elevii mici.  
 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii preşcolarului. Formele de 

activitate ale preşcolarului.  Particularităţile proceselor psihice cognitive la 

elevul de vârstă mică. Activitatea de învăţare a elevului de vârstă şcolară mică. 

2. Inadaptabilitatea şi disfuncţionalitatea profesională. 

3. Relaxarea ca metodă de autoreglare a stărilor emoţionale. 
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BILETUL nr. 7 

 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Definiţi şi caracterizaţi percepţia  
2. Descrieţi structura integră a personalităţii  
3. Descrieţi autoaprecierea şi  nivelul de aspiraţii la elevii mici 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii preadolescentului. 

2. Consilierea psihologică. Scopul şi sarcinile. Tipurile consilierii. Cerinţele 

înaintate faţă de consilier. Principiile consilierii psihologice. Pregătirea 

consilierii psihologice. 

3. Psihologia bolnavului de cancer 
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BILETUL nr. 8 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Enumeraţi criteriile de clasificare a percepţiilor  
2. Explicaţi temperamentul ca latură dinamico-energică a personalităţii  
3. Descrieţi particularităţile dezvoltării sferei afective la elevii mici. 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Dezvoltarea psihodiagnozei ca ştiinţă. Funcţiile psihodiahnozei. Clasificarea 

metodelor in psihodiagnoză. Ciclul cercetării. 

2. Intervenţii psihologice în OŞP. 

3. Etapele discuţiei in consiliere. 
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Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Explicaţi însuşirile (legile) generale ale percepţiei  
2. Descrieţi mecanismele fiziologice ale temperamentului  
3. Problema interacţiunii dintre instruire şi dezvoltarea psihică. Zona actuală şi 

cea proximă în dezvoltarea psihică.  
 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Metoda experimentală în psihologie. 

2. Lucrul cu părinţii în practica consilierii psihologice pe vârste. Tipurile de 

educaţie inadecvată în familie. 

3. Aspecte ale comunicării şi relaţiei medic - pacient. 
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Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Analizaţi reprezentarea ca proces şi imagine mintală  
2. Caracterizaţi portretele temperamentale  
3. Descrieţi crizele dezvoltării psihice a omului în ontogeneză.  

 

 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Organizarea colecţiei de date. Studiul corelaţiei. Metodele statistice aplicate în 

cercetarea psihologică. Istoria apariţiei şi dezvoltării testării psihologice. Natura 

testelor psihologice, elaborarea şi administrarea lor. 

2. Problemele tipice cu care se adresează la consiliere părinţii copiilor de diferită 

vîrstă. 

3. Noţiunea de motivaţie. Tipurile motivaţiei.  
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BILETUL nr. 11 

 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Explicaţi tipurile de reprezentări   
2. Analizaţi caracterul ca latură relaţional-valorică a personalităţii  
3. Explicaţi relaţiile interpersonale la elevii mici şi caracterizaţi metodele de 

studiere a lor.  
 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Teste clasice de inteligenţă. Testele de aptitudini. 

2. Psihologia personalităţii infractoriale. 

3. Lucrul informativ al psihologului şcolar în OŞP. Consilierea profesională de 

grup. Consilierea profesională individuală. 
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BILETUL nr. 12 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Delimitaţi conceptul de memorie  
2. Reproduceţi structura caracterului şi complexul însuşirilor lui  
3. Relataţi despre activitatea primordială şi ontogeneza ei. Descrieţi procesul 

învăţării la elevul mic.  
 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Testele de personalitate. Caracteristica generală. Testele în procesul instructiv-

educativ. Teste de reuşită. 

2. Psihologia delicvenţei infantile. 

3. Formele de lucru ale psihologului şcolar cu elevii de diferite vîrste. 
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BILETUL nr. 13 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Analizaţi procesele memoriei  
2. Explicaţi formarea trăsăturilor de caracter  
3. Caracterizaţi motivele de învăţare la elevii mici. 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Obiectul de studiu al psihologiei pedagogice. Teoriile clasice ale învăţării. 

2. Psihologia mărturiei judiciare şi a martorului. 

3. Factorii şi etapele autodeterminării profesionale. 
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BILETUL nr. 14 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Caracterizaţi formele memoriei  
2. Relataţi despre aptitudine ca latura instrumental-operaţională a personalităţii  
3. Analizaţi pregătirea psihologică a copiilor de vârstă preşcolară pentru instruirea 

şcolară şi procesul de diagnosticare a ei.  
 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Teoriile moderne ale învăţării. 

2. Psihologia anchetei judiciare. 

3. Organizarea serviciului psihologic în clasele primare Organizarea serviciului 

psihologic în clasele superioare. 
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BILETUL nr. 15 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Identificaţi factorii de optimizare a memoriei  
2. Clasificaţi aptitudinile şi argumentaţi  natura lor  
3. Descrieţi particularităţile manifestării temperamentului la elevii mici.  

 

 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Structura activităţii de învăţare la nivel macropsihologic. 

2. Noţiunea de familie, căsătorie. Tipurile şi funcţiile familiei. Nivelele 

compatibilităţii. 

3. Direcţiile de bază ale activităţii psihologului practic. 
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BILETUL nr. 16 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Prezentaţi diferenţele individuale ale memoriei şi caracterizaţi calităţile ei  
2. Caracterizaţi percepţia socială şi imaginea de sine a persoanei  

Descrieţi particularităţile formării şi dezvoltării caracterului la elevii mici. 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Motivaţia învăţării ca structură de personalitate ce declanşează actele învăţării. 

2. Dragostea. Funcţiile şi tipurile iubirii conjugale. 

3. Clasificarea emoţiilor. Diverse abordări în clasificarea emoţiilor. 
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 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
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BILETUL nr. 17 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Descrieţi gândirea ca proces psihic suprem  
2. Definiţi reprezentările sociale  
3. Determinaţi factorii de dezvoltare a personalităţii.  

 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Publicitatea şi reclama. Delimitări conceptuale. Scopul şi funcţiile. Teoriile 

publicităţii. 

2. Autismul şi schizofrenia. Suicidul. 

3. Motivaţia vieţii conjugale. 
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BILETUL nr. 18 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Analizaţi operaţiile fundamentale ale gândirii  
2. Stabiliţi corelaţia dintre comunicarea socială, limbă şi limbaj  
3. Explicaţi conceptul de educabilitate în raport cu formarea personalităţii. 

Prezentaţi diverse opinii privind determinările în formarea personalităţii. 
 

 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Caracteristica şi tipurile de reclamă. Avantaje şi dezavantaje. 

2. Conflictul: definire, indicatori, clasificări. Teoriile conflictologiei. 

3. Teorii explicative ale emoţiilor. 
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BILETUL nr. 19 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Stabiliţi corelaţia dintre formele logice ale gândirii  
2. Argumentaţi spiritul activ al personalităţii, necesităţile şi forţa motrică de 

dezvoltare a ei  
3. Argumentaţi importanţa jocului ca activitate predominantă la vârsta 

preşcolară. 
 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Strategia publicitară şi poziţionarea produselor. Stiluri de execuţie a mesajelor 

publicitare. 

2. Fenomenologia conflictelor. Apariţia conflictelor, interacţiunea în conflict, 

soluţionarea conflictelor. 

3. Abordări teoretice ale supradotării. 
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BILETUL nr. 20 

 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Descrieţi tipurile de gândire  
2. Relataţi despre grupul social, tipurile şi structura lui  
3. Elaboraţi o clasificare a  tipurilor de joc. 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Caracteristica psiho-socio-culturală a fenomenului devianţă. 

2. Conflictele în procesul social-pedagogic. Rolul pedagogului în soluţionarea 

conflictelor „pedagog-părinte-elev”. 

3. Strategii de organizare a instruirii diferenţiate: accelerarea, îmbogăţirea, 

gruparea. 
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 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

 

BILETUL nr. 21 

 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Interpretaţi procesele gândirii 
2. Caracterizaţi relaţiile interpersonale în cadrul grupului şi analizaţi metodele de 

studiere a lor 
3. Elaboraţi strategii de optimizare a comunicării interpersonale. 

 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Etiologia comportamentului deviant. 

2. Grupul şi conflictele. Conflictele de muncă. 

3. Dependenţa. Delimitări conceptuale. Etapele formării comportamentului 

dependent. 
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BILETUL nr. 22 

 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Caracterizaţi imaginaţia şi creativitatea. Descrieţi funcţiile creativităţii umane  
2. Descrieţi fenomenele social-psihologice de masă  
3.  Formele comunicării interpersonale: comunicarea verbală, paraverbală şi 

nonverbală. 
 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Caracteristica psihologică a personalităţii cu diferite tipuri de devianţă. 

2. Terapii de orientare dinamică şi terapii comportamentale. 

3. Abordări teoretice ale supradotării. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

 

BILETUL nr. 23 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Descrieţi tipurile (formele) imaginaţiei. Analizaţi tipurile creativităţii  
2. Descrieţi situaţia socială a dezvoltării psihice  
3.  Argumentaţi  esenţa parteneriatului şcoală-familie. 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii în adolescenţă. 

2. Noţiunea de familie, căsătorie. Tipurile şi funcţiile familiei. Nivelele 

compatibilităţii. 

3. Terapii cognitiv-comportamentale. 
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BILETUL nr. 24 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Prezentaţi însuşirile şi procedeele fundamentale ale imaginaţiei  
2. Analizaţi dezvoltarea psihică a nou-născutului şi a pruncului  
3. Delimitaţi conceptele de statut şi rol social. Exemplificaţi procesul de 

desocializare şi resocializare. 
 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Dezvoltarea psihodiagnozei ca ştiinţă. Funcţiile psihodiahnozei. Clasificarea 

metodelor in psihodiagnoză. Ciclul cercetării. 

2. Psihologia muncii. Obiectul de studiu şi sarcinile. Domeniile psihologiei muncii. 

3. Noţiunea de motivaţie. Tipurile motivaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

BILETUL nr. 25 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Reproduceţi aspectele teoretice generale despre afectivitate  
1. Analizaţi dezvoltarea psihică la vârsta timpurie  
2. Descrieţi ipostazele psihicului uman: conştient, subconştient şi inconştient. 

 

 

 

 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Lev Vîgotski şi psihologia dezvoltării Şcoala psihologică din Geneva. Jean Piaget. 

2. Grupul ca formaţiune psiho-psihologică. Definiţia psiho-sociologică a grupului. 

Parametrii grupurilor mici. Tipologia lor. Factorii activităţii în grup. Legităţile 

performanţei colective. 

3. Clasificarea comportamentelor dependente. Particularităţile specifice 

personalităţilor dependente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

BILETUL nr. 28 

 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Elucidaţi funcţiile şi formele limbajului  
2. Analizaţi dezvoltarea psihică a preşcolarului  

Analizaţi statutul, funcţiile şi pregătirea psihologului în contextul principiilor etice ale 

profesiunii 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia AplicatăFacultatea Psihologie şi Asistenţă 
socială 

4. Lev Vîgotski şi psihologia dezvoltării. Şcoala psihologică din Geneva. Jean 

Piaget. 

5. Sarcinile şi conţinutul activităţii de psihoprofilaxie. 

6. Terapii de orientare cognitiv-comportamentală şi terapia centrată pe client. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

BILETUL nr. 27 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Analizaţi metode de dezvoltare a creativităţii umane 

2. Analizaţi dezvoltarea psihică a elevilor de vârstă şcolară mică  
3. Elucidaţi drepturile şi îndatoririle psihologului. Analizaţi Codul deontologiei 

profesionale. 
 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia AplicatăFacultatea Psihologie şi Asistenţă 
socială 

4. Şcoala psihologiei genetice din Paris, fondată de H. Wallon. 

5. Principiile şi formele activităţii corecţionale. Particularităţile elaborării 

programelor corecţionale. Psihocorecţia individuală şi de grup. 

6. Diferenţele cognitive între bărbaţi şi femei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

BILETUL nr. 29 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Determinaţi proprietăţile proceselor şi stărilor afective  
2. Analizaţi dezvoltarea psihică a preadolescenţilor  
3. Stabiliţi corelaţia dintre educaţie şi socializare. Exemplificaţi conţinutul 

educaţiei la fiecare etapă de vârstă. 
 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                        Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

4. Teoria epigenetică a lui E. Erikson. 

5. Grupul de training. Trainingul social-psihologic ca procedeu de corecţie. 

6. Diferenţele sociale şi de personalitate între bărbaţi şi femei. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

BILETUL nr. 30 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Clasificaţi procesele şi stările afective 
2. Caracterizaţi vârsta tinereţii  
3. Descrieţi socializarea ca proces psihosocial şi enumeraţi agenţii importanţi ai 

socializării. 
 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                        Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

4. Concepţia formării pe etape a acţiunilor mintale propusă de P. Galperin. 

5. Psihocorecţia anxietăţii şcolare şi anxietăţii ca trăsătură de personalitate. 

6. Influenţele asupra diferenţelor dintre sexe şi a dezvoltării rolurilor de gen 

Diferenţe de gen în orientarea pentru cariera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

BILETUL nr. 32 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

1. Definiţi şi caracterizaţi voinţa. Argumentaţi importanţa actelor voluntare 
2. Analizaţi dezvoltarea psihică a adolescenţilor  
3. Analizaţi formele, factorii şi mijloacele socializării. 

 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

4. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii în adolescenţă. 

5. Psihologia muncii. Obiectul de studiu şi sarcinile. Domeniile psihologiei muncii. 

6. Terapii de orientare corporală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

BILETUL nr. 31 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

4. Definiţi şi caracterizaţi voinţa. Argumentaţi importanţa actelor voluntare 
5. Analizaţi dezvoltarea psihică a adolescenţilor  
6. Analizaţi formele, factorii şi mijloacele socializării. 

 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

4. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii preşcolarului. Formele de 

activitate ale preşcolarului.  Particularităţile proceselor psihice cognitive la 

elevul de vârstă mică. Activitatea de învăţare a elevului de vârstă şcolară mică. 

5. Inadaptabilitatea şi disfuncţionalitatea profesională. 

6. Relaxarea ca metodă de autoreglare a stărilor emoţionale. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

BILETUL nr. 33 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

4. Explicaţi obiectul de studiu al psihologiei  
5. Exemplificaţi structura şi fazele actului voluntar  
6. Caracterizaţi bătrâneţea şi identificaţi problemele vârstei 

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

4. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii preadolescentului. 

5. Consilierea psihologică. Scopul şi sarcinile. Tipurile consilierii. Cerinţele 

înaintate faţă de consilier. Principiile consilierii psihologice. Pregătirea 

consilierii psihologice. 

6. Psihologia bolnavului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

 

BILETUL nr. 34 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

4. Caracterizaţi metodologia cercetării în psihologie  
5. Definiţi atenţia. Determinaţi importanţa şi funcţiile atenţiei  
6. Argumentaţi despre dezvoltarea aptitudinilor elevilor mici.  

 

Pentru examenul de licenţă la Psihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

4. Dezvoltarea psihodiagnozei ca ştiinţă. Funcţiile psihodiahnozei. Clasificarea 

metodelor in psihodiagnoză. Ciclul cercetării. 

5. Intervenţii psihologice în OŞP. 

6. Etapele discuţiei in consiliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

Proces-verbal nr.9 din 05.05.22 
 al şedinţei catedrei „Psihologie şi Asistenţă socială” 

Proces-verbal nr. 9 din din 05.05.22 
 al Senatului USEM 

BILETUL nr. 35 

Pentru examenul de licenţă la Fundamente teoretice ale psihologiei 

Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 

 

4. Definiţi şi caracterizaţi senzaţiile. Argumentaţi idei despre importanţa 
senzaţiilor în viaţa omului  

5. Definiţi conceptul de personalitate  
6. Identificaţi particularităţile manifestării voinţei la elevii mici.  

 

Pentru examenul de licenţă laPsihologia Aplicată                                         Facultatea 
Psihologie şi Asistenţă socială 

1. Lev Vîgotski şi psihologia dezvoltării Şcoala psihologică din Geneva. Jean Piaget. 

2. Grupul ca formaţiune psiho-psihologică. Definiţia psiho-sociologică a grupului. 

Parametrii grupurilor mici. Tipologia lor. Factorii activităţii în grup. Legităţile 

performanţei colective. 

3. Clasificarea comportamentelor dependente. Particularităţile specifice 

personalităţilor dependente. 

 

 

 


