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Lënda e Psikologjisë së personalitetit ju mundëson
studentëve që t’i përvetësojnë njohuritë bazë mbi
përkufizimin e konceptit të personalitetit, të shpjegohet
struktura, dinamika dhe zhvillimi i personalitetit. Teoritë
kryesore të personalitetit, të kuptohen dhe të analizohen
nocionet e tipareve të personalitetit, temperamenti,
karakteri, aftësitë dhe inteligjenca si komponentë
rëndësishëm të strukturës së personalitetit. Të analizohet
dinamika e personalitetit, veçmas nocioni i motivacionit
njerëzor dhe llojet veçanta të motiveve,të kuptohet
fenomeni i frustracionit dhe reagimet në situatat frustruese
dhe në ato konfliktuoze, kuptimi i rolit të faktorëve që
ndikojnë në zhvillimin e personalitetit. Të përshkruhen dhe
analizohen tipologjitë e ndryshme të personalitetit, të
kuptohen metodat e vlerësimit të personalitetit etj.

Qëllimi i lëndës
Qëllimi i lëndës së Psikologjisë së personalitetit është
përfitimi i njohurive mbi personalitetin dhe zhvillimin e
personalitetit, përfshirë këtu edhe pikëpamjet teorike mbi
psikologjinë e personalitetit. Po ashtu qëllim i kësaj lëndë
është edhe të kuptuarit e strukturës dhe dinamikës së
përsonalitetit njerëzor me specifikat e tyre mjaftë me
rëndësi për individin. Si dhe studentët të njohin dhe të
kuptojnë tipet e ndryshme të personalitetit bashkë me
metodat e vlerësimit të tij etj.
Rezultatet e pritura të
nxënies:

Pas përfundimit të lëndës studentët do të jenë në gjendje
të:











Të përkufizojnë personalitetin,
Të njohin dhe analizojnë strukturën, dinamikën dhe
zhvillimin e personalitetit,
Të kuptojnë faktorët që ndikojnë në zhvillimin e
personalitetit,
Të njohin dhe definojnë komponentët e
rëndësishëm të strukturës së personalitetit si,
temperamentin, karakterin, aftësitë-inteligjencën,
Të
kuptojnë
dinamikën
e
personalitetit
(motivacionin dhe llojet e motiveve),
Të kuptojnë dhe analizojnë frustacionet dhe
reagimet në situatat frustruese dhe konfliktuoze,
Të analizojnë tipologjitë e ndryshme të
personalitetit,
Të demonstrojnë aftësi dhe shkathtësi që të
përzgjedhin instrumente dhe teknika përkatëse për
vlerësimin e personalitetit,
Të përzgjedhin
mënyra dhe teknika
për
parandalimin,
identifikimin
dhe
tretmanin
psikologjik të problemeve të personalitetit tek
individët dhe grupet.
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Vërejtje: 1 ECTS
kredi= 25 orë
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lënda i ka 6 ECTS
kredi student
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semestrit 150 orë
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