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1.
2.
3.

4.
TEMATICĂ GENERALĂ

Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fiziologice prin care se realizeaza cognitia umana si animala
Explicarea si interpretarea datelor experimentale si asezarea lor in contextul teoretic
Formarea manualitătii prin efectuarea lucrarillor practice, a spiritului de echipă, precum si a unei atitudini
responsabile faţă de activitatea de cercetare stiintifica, incurajarea initiativei individuale si a dorintei de
autodepasire.
Dezvoltarea spiritului de competitie, dar si de corectitudine in relatiile cu colaboratorii

1. Perceptia – Vedere, Auz, Vorbire, 2. Atentia, 3. Invatare si memorie, 4. Emotii si sentimente
5. Gandire si rezolvare de probleme, 6. Scopuri, control executiv si actiune, 7. Limbaj, 8.
Constiinta, 9. Orientare spatiala, 10. Teoria mintii (TOM), 11. Creativitate
I
Bazele biologice ale conceptului de reprezentare şi ale comportametelor orientate spre un
scop, obiect esenţial al neuroştiinţelor cognitive.
II
Mecanismele de control al tonusului cortical. Sistemele modulatorii difuze. Stările de
veghe şi de somn. Tonusul cortical şi conştienţa.
III

Mecanismele cerebrale ale stărilor afectiv- emoţionale
- Rolul biologic al afectivităţii
- Afectivitatea şi cogniţia
- Conceptul de sistem limbic. Circuitul lui Papez
- Frica şi anxietatea – implicarea complexului amigdalian
- Furia şi agresivitatea – implicarea hipotalamusului, amigdalei, a structurilor
mezencefalice. Serotonina, testosteronul şi agresivitatea
- Stările de plăcere recompensatorii.
Autostimularea şi sistemul
dopaminergic
- Cortexul cingular şi orbitofrontal şi afectivitatea. Psihochirurgia afectivităţii

IV

Mecanismele cognitive de prelucrare primară a informaţiilor.
Neurobiologia senzaţiilor, percepţiilor, reprezentărilor. Ariile corticale senzoriale
şi motorii primare şi de ordin superior; ariile corticale de asociaţie. Agnoziile

V

Mecanismele cognitive de prelucrare secundară a informaţiilor
V. 1 Învăţarea şi memoria
- Aspecte psihocomportamentale. Tipuri de învăţare – memorie
- Localizarea cerebrală a proceselor de învăţare – memorie. Teoria
echipotenţialităţii. Teoria lui Hebb. Reţelele de procesare distribuită în
paralel(PDP). Localizarea engramelor în sistemele senzoriale specifice.
Lobul temporal şi memoria declarativă. Funcţiile mnezice ale hipocampului
– memoria de lucru spaţială şi relaţională. Localizări diencefalice ale
memoriei de lucru. Neocortexul şi memoria de lucru – cortexul prefrontal şi
cortexul lateral intraparietal. Memoria nedeclarativă – procedurală: rolul
amigdalei, cerebelului, corpilor striaţi.
- Mecanismele celulare – moleculare ale învăţării memoriei.
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Plasticitatea sistemului nervos. Dezvoltarea ontogenetică a sisemului
nervos. Geneza neuronilor şi a conexiunilor interneuronale. Eliminarea
de celule şi sinapse. Rearanjarea sinaptică în funcţie de activitate.
Mecanismele elementare ale plasticităţii sinaptice în cortexul cerebral.
Procesele de recuperare morfofuncţională în sistemul nervos după
leziuni.
Învăţarea neasociativă – habituarea şi sensibilizarea la Aplysia.
Învăţarea asociativă – condiţionarea clasică la Aplysia.
Plasticitatea sinaptică şi învăţarea –memoria la vertebrate. DTL în
cerebel. PTL şi DTL în hipocamp
Bazele moleculare ale memoriei de termen lung
Tulburări ale învăţării - memoriei
V.2 Limbajul
Limbajul şi cogniţia
Mijloacele de comunicare la animale şi problemele originii animale a
limbajului uman
- Neurobiologia limbajului
Afaziile şi alexiile şi anatomia limbajului. Predominanţa emisferică
pentru limbaj. Condiţia split – brain
Alte aspecte psiho-comportamentale corelate cu asimetria morfofuncţională a emisferelor
cerebrale
-

V.3 Atenţia. Gîndirea şi imaginaţia. Luarea de decizii.
- Mecanismele neurofiziologice ale atenţiei
- Implicarea ariilor de asociaţie temporale în memorie şi comportamenul
instinctual
- Implicarea ariilor de asociaţie parietale în procesarea senzorială superioară
şi în limbaj
- Implicarea ariilor de asociaţe forntale în elaborarea strategiilor şi a
planurilor de mişcare
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BIBLIOGRAFIE

VI

Bolile mintale şi creierul
Substratul nervos al anxietăţii, depresiei, schizofreniei.

VII

Abuzul de droguri psihotrope şi circuitele recompensatorii cerebrale
Principiile de bază ale acţiunii drogurilor. Toleranţa la droguri.
Mecanismele dependenţei de droguri.

1. Parametrii de caracterizare a experientei vizuale, explicarea mecanismului de receptie a iluziilor optice
2. Parametrii de caracterizare a experientei auditive, cartarea functionala a procesarii directiei sunetului
3. Variante de utilizare a testului Stroop
4. Imageria prin RMN functional a functiilor creierului
5. Principiul metodei RMN functional si prelucrarea rezultatelor
6. Principiul metodei de tractografie de difuzie si utilizarea ei pentru investigarea traseelor nervoase cerebrale
7. Paradigma “turnul din Hanoi” ca problema de rezolvat
La curs: expunere, conversaţia euristică, dezbatere
La lucrările practice: demonstraţie, dezbatere
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Prezenţa la toate şedinţele de laborator (în caz de absenţă recuperarea lor)
Răspunsuri corecte la întrebările de examen.
Capacitate de sinteză, corelare şi interpretare a informaţiilor, originalitate, spirit critic
Claritate în exprimare , însuşirea vocabularului de specialitate.
Nivelul ştiinţific al referatelor
Examen scris
0,50 x Nota de examen + 0,20 x notă referat + 0,30 x notă lucrări practice
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