
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Psihologia comportamentului uman 

Tipul  Opțional Credite 1 

Anul de studii I Semestrul I 

Numărul de ore Curs  10 Lucrări practice/de laborator  

Seminare 10 Lucrul individual 10 

Componenta De orientare socio-umanistă 

Titularul de curs Cărăruș Margareta 

Locația  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194-B, MD-2004, Republica 

Moldova 

Blocul de studii IV al USMF „Nicolae Testemiţanu”, etajul IV. 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Competențe confirmate în științe la nivelul liceal (biologie, psihologie, 

sociologie); 

Competențe digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, 

tabelelor electronice și prezentărilor); 

Abilitatea de comunicare, de lucru în echipă, de a juca anumite jocuri de rol 

determinate de subiectele discutate la seminar; 

Calități: toleranță, compasiune, cooperare/colaborare, autonomie 

independență, de a asculta pe celălalt. 

Misiunea disciplinei De a oferi studenţilor cunoştinţe privind conceptele psihologiei 

comportamentului uman, precum şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

eficientă necesare în cadrul relaţiei stomatolog pacient, care sunt stipulate în 

cerinţele sistemului de sănătate în vigoare. 

Tematica prezentată Psihologia comportamentului uman. Delimitarea domeniului; Teorii 

cognitive și psihosociale care explică comportamentul uman; Comportament 

și convingeri. Influențe reciproce; Relația personalitate – comportament; 

Comportamentul persoanelor dificile; Tulburări de personalitate şi implicaţii 

ale acestora în relaţia medic-pacient; Comportament asertiv și agresiv; 

Comportamentul social; Comportamente nocive pentru sănătate; Formarea 

comportamentului ”sănătos”.  

Finalități de studiu • Să modeleze situaţii concrete de comportament cu pacientul şi cu echipa 

terapeutică. 

• Să poată identifica principalele tipuri de comportament defectuos întâlnit în 

relaţia stomatolog-pacient; 

• Sa formuleze decizii optime în acordarea ajutorului pacienţilor dificili, sau 

pacienților cu tulburări de personalitate; 

• Să cunoască calităţile şi comportamentul optim pentru profesarea cu succes 

în domeniul stomatologic. 

Manopere practice 

achiziționate 

• Să aplice diverse modalităţi de susţinere psihologică şi morală a diferitor 

tipuri de pacienţi. 

• Să aplice capacitatea de conduită asertivă în relaţia stomatolog-pacient, cu 

scopul de a contribui la formarea unui comportament ”sănătos”. 

Forma de evaluare Colocviu diferențiat 
 


