OBIECTIVE DE CERCETARE PENTRU 2006-2015
Obiective de cercetare pentru anul 2006
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) identificarea modalit ilor de adaptare la situa iile dificile de via în contextul schimb rii
sociale;
b) examinarea conceptelor de „asertivitate”, „afirmare de sine”
i a oportunit ii crez rii
con tiin ei persoanei afirmate, asertive la etapa contemporan ;
c) analiza conceptual a con tiin ei de sine;
d) stabilirea metodologiei cercet rii genurilor în condi iile de schimbare social .
Obiective de cercetare pentru anul 2007
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) analiza modalit ilor de implicare a poten ialului individual în comportamentul de adaptare la
situa iile dificile de via ;
b) examinarea asertivit ii în calitate de component a competen elor sociale;
c) viziuni asupra conceptului de Eu în calitate de component a con tiin ei de sine;
d) cercetarea teoretic empiric a manifest rilor comportamentului timid în raport cu fenomenul
de afirmare de sine;
e) analiza metodologic a sensurilor i dimensiunilor conceptelor de „gen” i „identitate de gen”.
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) analiza problemelor apari iei i dezvolt rii institu iilor sociale în procesul constituirii societ ii
civile;
b) definirea momentelor importante din istoria concep iei „reprezentare social ”;
c) aprecierea structurii social-profesionale a s teanului migrant.
Obiective de cercetare pentru anul 2008
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) identificarea i validarea metodelor de cercetare a comportamentului individului uman în
situa ii dificile de via ;
b) examinarea formelor i tipurilor comportamentului asertiv;
c) identificarea elementelor cognitiv-axiologice a con tiin ei de sine la osta i în aspect teoretic;
d) cercetarea teoretic empiric a manifest rilor comportamentului agresiv în raport cu
fenomenul de afirmare de sine;
e) analiza metodologic a constituirii identit ii de gen în cadrul socializ rii persoanei: efectele
schimb rii sociale.
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) analiza importan ei societ ii civile în procesul de democratizare a vie ii sociale;
b) definirea dinamicii reprezent rii sociale;
c) aprecierea modific rilor în aspira iile i ocupa iile profesionale ale s teanului migrant.
Obiective de cercetare pentru anul 2009
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) identificarea modalit ilor de adaptare a persoanei la situa iile dificile de via în contextul
schimb rii sociale (formele de coping la stresul social, dezadaptare/adaptare în cazul
îmboln virilor psihosomatice);
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale
(comportamentul asertiv, condi ia axiologic , modificare a rolurilor de gen);
c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (motiva ia autoactualiz rii, problema conflictului de rol, necesitatea
comportamentului de negociere);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (necesitatea de programe
complexe de reabilitare a victimei i abuzatorului în familie, preg tirea cadrelor pentru domeniul
asisten ial multidisciplinar).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova
(institu ionalizarea vie ii sociale, modificarea cîmpului reprezent rilor sociale, schimbarea în
calitatea rela iilor sociale sub influen a migr rii, modificarea con tiin ei de sine);
b) abordarea conceptual a conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i manifest ri
particulare a acestuia (TFU);
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale.
Obiective de cercetare pentru anul 2010
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare la nivel de
reprezent ri sociale i strategii individuale, tr iri afective în condi ii de îmboln vire
psihosomatic , momente importante legate de limbaj;
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale
(comportamentul asertiv i afirmat, condi ia axiologic , modificare a rolurilor de gen);
c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (impactul structurilor
cognitive,
dinamica
motiva ional ,
implicarea
comportamentului de negociere);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (implicarea de programe
complexe de reabilitare a victimei i abuzatorului în familie, preg tirea cadrelor pentru domeniul
asisten ial multidisciplinar – programe de psihodiagnostic).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova
(metodologia cercet rii institu ionaliz rii vie ii sociale i a eficien ei acestui fenomen, emergen a
reprezent rilor sociale, influen a mediului urban asupra rela iilor familiale ale s teanului migrant
în ora , factorii psihosociali de formare a imaginii de sine a persoanei);
b) abordarea conceptual a conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i manifest ri
particulare a acestuia (TFU);
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale.
Obiective de cercetare pentru anul 2011
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare (rolul vîrstei i
apartenen ei sexuale în adoptarea strategiilor individuale de coping, influen a stresului asupra
st rii de sine a pacien ilor cu îmboln viri psihosomatice, schimb ri în gîndire în condi ii de
bilngvism);
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale (rolul imaginii
de sine, implic ri psihopedagogice în formarea componentei cognitiv-axiologice a con tiin ei de
sine, metodologie i metode de cercetare a schimb rilor con tiin ei de sine la etapa actual );
c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (complexitatea cognitiv , persoana favorizant , domeniul instrumental al
comportamentului de negociere);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (implicarea de programe
complexe de reabilitare a victimei i abuzatorului în familie, preg tirea cadrelor pentru domeniul
asisten ial multidisciplinar – programe de consiliere).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (probleme
ale constituirii sferei neguvernamentale în Republica Moldova, men inerea reprezent rilor
sociale, influen a mediului urban asupra rela iilor sociale ale s teanului migrant în ora , imaginea
de sine a persoanei i s tatea psihic );
b) probleme ale managementului conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i
manifest ri particulare a acestuia;
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale (preg titrea universitar a cadrelor).
Obiective de cercetare pentru anul 2012
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare (importan a
locului controlului subiectiv în adoptarea strategiilor individuale de coping, Factorii socialpsihologici ai dezadapt rii la pacien ii cu îmboln viri psihosomatice, schimb ri în imagina ie în
condi ii de bilngvism);
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale (influen a
mediului de locuire (urban, rural), sistemul axiologic, antrenamentul comportamentului
asertiv/afirmat, cercetarea experimental a genurilor);

c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (rolul structurilor cognitive i a înv rii, domeniul instrumental al comportamentului
de negociere);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (implicarea de programe
complexe de reabilitare a victimei i abuzatorului în familie, preg tirea cadrelor pentru domeniul
asisten ial multidisciplinar – programe de consiliere).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (indicii ale
societ ii civile prin prisma dezvolt rii sectorului neguvernamental, transformarea reprezent rilor
sociale, influen a mediului urban asupra comportamentului s teanului migrant în ora , imaginea
de sine a persoanei i identitatea psiho-social a persoanei în contextul con tiin ei sociale);
b) probleme ale managementului conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i
manifest ri particulare a acestuia: instrumente de mediatizare;
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale (preg titrea continu a cadrelor).
Obiective de cercetare pentru anul 2013
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare (cercetare
empiric );
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale (cercetare
empiric );
c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (cercetare empiric );
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (echipele multidisciplinare).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (societatea
civil urban i specificul ei, reprezent rile sociale i impactul lor asupra procesului de receptare
a liderilor, influen a mediului urban asupra profilului axiologic al s teanului migrant în ora ,
formarea imaginii de sine favorabile ca modalitate de dezvoltare a con tiin ei sociale);
b) probleme ale managementului conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i
manifest ri particulare a acestuia: programe de interven ie;
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale (preg titrea continu a cadrelor).
Obiective de cercetare pentru anul 2014
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare (programe
formative);
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale (programe
formative);

c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (programe formative);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (asisten multidisciplinar ).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (societatea
civil rural i specificul ei, arhitectonica fason rii reprezent rilor sociale cu referin la lideri,
reemigrarea s teanului migrant la ora , dezvoltarea i promovarea con tiin ei de sine i sociale);
b) probleme ale managementului conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i
manifest ri particulare a acestuia: programe de interven ie;
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale (managementul preg tirii cadrelor).

Obiective de cercetare pentru anul 2015
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) modalit i i dificult i de adaptare social ale persoanelor în contextul schimb rii sociale
(elaborarea de concluzii i recomand ri);
b) modific ri ale con tiin ei de sine a persoanei în contextul schimb rii sociale (elaborarea de
concluzii i recomand ri);
c) problema autoactualiz rii persoanei ca oportunitate a schimb rii sociale (elaborarea de
concluzii i recomand ri);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (elaborarea de concluzii i
recomand ri).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) dinamica social ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (elaborarea de
concluzii i recomand ri);
b) conflictul în dinamica cîmpului social (elaborarea de concluzii i recomand ri);
c) probleme de management al carierei în condi iile schimb rii sociale (elaborarea de concluzii i
recomand ri).

Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) stabilirea problemelor metodologice ale cercet rii societ ii civile;
b) elaborarea metodologic a no iunilor de entitate i importan a cîmpurilor reprezenta ionale;
c) aprecierea configura iei actuale a fenomenului migra iei social-teritoriale.

Obiective de cercetare pentru anul 2007
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)

Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) analiza modalit ilor de implicare a poten ialului individual în comportamentul de adaptare la
situa iile dificile de via ;
b) examinarea asertivit ii în calitate de component a competen elor sociale;
c) viziuni asupra conceptului de Eu în calitate de component a con tiin ei de sine;
d) cercetarea teoretic empiric a manifest rilor comportamentului timid în raport cu fenomenul
de afirmare de sine;
e) analiza metodologic a sensurilor i dimensiunilor conceptelor de „gen” i „identitate de gen”.
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) analiza problemelor apari iei i dezvolt rii institu iilor sociale în procesul constituirii societ ii
civile;
b) definirea momentelor importante din istoria concep iei „reprezentare social ”;
c) aprecierea structurii social-profesionale a s teanului migrant.
Obiective de cercetare pentru anul 2008
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) identificarea i validarea metodelor de cercetare a comportamentului individului uman în
situa ii dificile de via ;
b) examinarea formelor i tipurilor comportamentului asertiv;
c) identificarea elementelor cognitiv-axiologice a con tiin ei de sine la osta i în aspect teoretic;
d) cercetarea teoretic empiric a manifest rilor comportamentului agresiv în raport cu
fenomenul de afirmare de sine;
e) analiza metodologic a constituirii identit ii de gen în cadrul socializ rii persoanei: efectele
schimb rii sociale.
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) analiza importan ei societ ii civile în procesul de democratizare a vie ii sociale;
b) definirea dinamicii reprezent rii sociale;
c) aprecierea modific rilor în aspira iile i ocupa iile profesionale ale s teanului migrant.
Obiective de cercetare pentru anul 2009
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) identificarea modalit ilor de adaptare a persoanei la situa iile dificile de via în contextul
schimb rii sociale (formele de coping la stresul social, dezadaptare/adaptare în cazul
îmboln virilor psihosomatice);
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale
(comportamentul asertiv, condi ia axiologic , modificare a rolurilor de gen);

c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (motiva ia autoactualiz rii, problema conflictului de rol, necesitatea
comportamentului de negociere);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (necesitatea de programe
complexe de reabilitare a victimei i abuzatorului în familie, preg tirea cadrelor pentru domeniul
asisten ial multidisciplinar).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova
(institu ionalizarea vie ii sociale, modificarea cîmpului reprezent rilor sociale, schimbarea în
calitatea rela iilor sociale sub influen a migr rii, modificarea con tiin ei de sine);
b) abordarea conceptual a conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i manifest ri
particulare a acestuia (TFU);
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale.
Obiective de cercetare pentru anul 2010
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare la nivel de
reprezent ri sociale i strategii individuale, tr iri afective în condi ii de îmboln vire
psihosomatic , momente importante legate de limbaj;
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale
(comportamentul asertiv i afirmat, condi ia axiologic , modificare a rolurilor de gen);
c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (impactul structurilor
cognitive,
dinamica
motiva ional ,
implicarea
comportamentului de negociere);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (implicarea de programe
complexe de reabilitare a victimei i abuzatorului în familie, preg tirea cadrelor pentru domeniul
asisten ial multidisciplinar – programe de psihodiagnostic).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova
(metodologia cercet rii institu ionaliz rii vie ii sociale i a eficien ei acestui fenomen, emergen a
reprezent rilor sociale, influen a mediului urban asupra rela iilor familiale ale s teanului migrant
în ora , factorii psihosociali de formare a imaginii de sine a persoanei);
b) abordarea conceptual a conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i manifest ri
particulare a acestuia (TFU);
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale.
Obiective de cercetare pentru anul 2011
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:

a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare (rolul vîrstei i
apartenen ei sexuale în adoptarea strategiilor individuale de coping, influen a stresului asupra
st rii de sine a pacien ilor cu îmboln viri psihosomatice, schimb ri în gîndire în condi ii de
bilngvism);
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale (rolul imaginii
de sine, implic ri psihopedagogice în formarea componentei cognitiv-axiologice a con tiin ei de
sine, metodologie i metode de cercetare a schimb rilor con tiin ei de sine la etapa actual );
c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (complexitatea cognitiv , persoana favorizant , domeniul instrumental al
comportamentului de negociere);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (implicarea de programe
complexe de reabilitare a victimei i abuzatorului în familie, preg tirea cadrelor pentru domeniul
asisten ial multidisciplinar – programe de consiliere).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (probleme
ale constituirii sferei neguvernamentale în Republica Moldova, men inerea reprezent rilor
sociale, influen a mediului urban asupra rela iilor sociale ale s teanului migrant în ora , imaginea
de sine a persoanei i s tatea psihic );
b) probleme ale managementului conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i
manifest ri particulare a acestuia;
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale (preg titrea universitar a cadrelor).
Obiective de cercetare pentru anul 2012
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare (importan a
locului controlului subiectiv în adoptarea strategiilor individuale de coping, Factorii socialpsihologici ai dezadapt rii la pacien ii cu îmboln viri psihosomatice, schimb ri în imagina ie în
condi ii de bilngvism);
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale (influen a
mediului de locuire (urban, rural), sistemul axiologic, antrenamentul comportamentului
asertiv/afirmat, cercetarea experimental a genurilor);
c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (rolul structurilor cognitive i a înv rii, domeniul instrumental al comportamentului
de negociere);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (implicarea de programe
complexe de reabilitare a victimei i abuzatorului în familie, preg tirea cadrelor pentru domeniul
asisten ial multidisciplinar – programe de consiliere).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (indicii ale
societ ii civile prin prisma dezvolt rii sectorului neguvernamental, transformarea reprezent rilor
sociale, influen a mediului urban asupra comportamentului s teanului migrant în ora , imaginea
de sine a persoanei i identitatea psiho-social a persoanei în contextul con tiin ei sociale);

b) probleme ale managementului conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i
manifest ri particulare a acestuia: instrumente de mediatizare;
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale (preg titrea continu a cadrelor).
Obiective de cercetare pentru anul 2013
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare (cercetare
empiric );
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale (cercetare
empiric );
c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (cercetare empiric );
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (echipele multidisciplinare).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (societatea
civil urban i specificul ei, reprezent rile sociale i impactul lor asupra procesului de receptare
a liderilor, influen a mediului urban asupra profilului axiologic al s teanului migrant în ora ,
formarea imaginii de sine favorabile ca modalitate de dezvoltare a con tiin ei sociale);
b) probleme ale managementului conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i
manifest ri particulare a acestuia: programe de interven ie;
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale (preg titrea continu a cadrelor).
Obiective de cercetare pentru anul 2014
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) stabilirea modelelor structural-func ionale ale comportamentului de adaptare (programe
formative);
b) particularit ile con tiin ei de sine a persoanei în condi iile schimb rii sociale (programe
formative);
c) specificul autoactualiz rii ca o condi ie a schimb rii persoanei în cadrul contextului social în
schimbare (programe formative);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (asisten multidisciplinar ).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) cercetarea dinamicii sociale ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (societatea
civil rural i specificul ei, arhitectonica fason rii reprezent rilor sociale cu referin la lideri,
reemigrarea s teanului migrant la ora , dezvoltarea i promovarea con tiin ei de sine i sociale);
b) probleme ale managementului conflictului ca un indiciu al dinamicii cîmpului social i
manifest ri particulare a acestuia: programe de interven ie;
c) managementul carierei în condi iile schimb rii sociale (managementul preg tirii cadrelor).

Obiective de cercetare pentru anul 2015
Sectorul Psihologie Aplicat (Catedra Psihologie)
Problema de cercetare: Probleme ale individului i grupurilor umane în contextul schimb rii
sociale:
a) modalit i i dificult i de adaptare social ale persoanelor în contextul schimb rii sociale
(elaborarea de concluzii i recomand ri);
b) modific ri ale con tiin ei de sine a persoanei în contextul schimb rii sociale (elaborarea de
concluzii i recomand ri);
c) problema autoactualiz rii persoanei ca oportunitate a schimb rii sociale (elaborarea de
concluzii i recomand ri);
d) asisten a social-psihologic a fenomenului violen ei în familie (elaborarea de concluzii i
recomand ri).
Sectorul Asisten

Social

i Psihosociologie (Catedra Asisten

Social

i Psihosociologie)

Problema de cercetare: Interven ii în dinamica cîmpului social
a) dinamica social ca indiciu al schimb rii sociale în Republica Moldova (elaborarea de
concluzii i recomand ri);
b) conflictul în dinamica cîmpului social (elaborarea de concluzii i recomand ri);
c) probleme de management al carierei în condi iile schimb rii sociale (elaborarea de concluzii i
recomand ri).

Planul strategic urmeaz s se definitiveze în rezultatul realiz rii cu:

1) elaborarea conceptului de „coping social” i analizei modalit ilor de coping în condi iile
schimb rii sociale;
2) identificarea particularit ile dezadapt rii psiho-sociale a personalit ii pacien ilor
psihosomatici dup exemplul bolnavilor cu urolitiaz ;
3) identificarea particularit ilor dezvolt rii psihice i adapt rii psihosociale a copiilor din
familiile bilingve;
4) analiza modalit ilor de formare a comportamentului asertiv/afirmat pe parcursul
dezvolt rii personalit ii în condi iile schimb rii sociale, sub influen a modelelor
educa ionale, identific rii sociale i condi iei valorice;
5) determinarea influen ei structurilor cognitive, comportamentale, motiva ionale asupra
autoactualiz rii persoanei în condi ii de schimbare social ;
6) realizarea modelelor de asisten psihologic a fenomenului violen ei în familie;
7) identificarea particularit ilor i rolului societ ii civile, a liderilor i persoanei în
schimbarea social ;
8) stabilirea valen elor conflictului i a manifest rii lui în diverse tipuri de rela ii sociale;
9) elaborarea metodologiei preg tirii cadrelor pentru domeniul asisten ei sociale.

