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DETERMINANTELE ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE A ADOLESCENŢILOR 

 LA SISTEMUL DE INSTRUIRE UNIVERSITAR 

Elena PUZUR 

Catedra Psihologie 
 
Psychological adaptation of students to a system of university education is a complicated and multilateral process 

which requires immediate consideration. It is important to analyze all the factors of students 'adaptation / non-
adaptation to new conditions. 

The process of adaptation depend on: 
1) one's capability  to get adapted to changes and new conditions which are supposed to exist in the system of 

education 
2) capability of the system itself to get changed in its turn, or to offer the students the best possible conditions for 

adaptation. 
 

 
Specificul abordării multidirecţionale a problemei adaptării umane descris în literatura de specialitate reiese 

din complexitatea acestui proces. 
F.B. Berezin consideră adaptarea drept un mijloc de studiere a omului în integritate, pe când V.V. Bogoslovski 

defineşte adaptarea ca proces de ajustare a unui organism la mediu, de acomodare a sensibilităţii analizatorilor 
sub influenţa stimulilor externi. 

Noţiunea de „adaptare” poate avea diferite sensuri, în dependenţă de contextul (biologic sau social) abordat 
într-o cercetare concretă. 

În opinia lui V.V. Lagherev, conţinutul adaptării este determinat de existenţa a trei componente: socială, 
psihologică şi acţională. Componenta socială reflectă schimbarea statutului social al studentului, al cercului 
şi conţinutului  comunicării acestuia, necesitatea reorientării trebuinţelor şi a sistemului de valori, necesitatea 
autoreglării flexibile a comportamentului său, aspiraţia spre o autoafirmare în colectivul care se formează în 
cadrul grupei academice; asimilarea normelor şi tradiţiilor caracteristice instituţiei superioare sau a celor care 
corespund particularităţilor profesiei alese. Componenta psihologică reflectă schimbarea şi restructurarea  
gândirii şi a limbajului studentului conform cerinţelor şi particularităţilor instruirii profesionale; suprasolici-
tarea rolului funcţiilor psihice; mărirea tensiunii emoţionale; diagnosticarea şi exersarea voinţei; realizarea 
predispoziţiilor şi aptitudinilor. Componenta comportamentală reflectă acomodarea studenţilor la noi solicitări 
psihofiziologice, la un nou ritm al vieţii, la noi metode şi forme de lucru; familiarizarea cu activitatea de 
învăţare încordată pentru depăşirea „exploziei informaţionale” specifice şi individuale, iar la unii studenţi şi 
contradicţiile dintre interesele personale şi fixarea incorectă a montajului social în vederea realizării 
profesionale. 

Studiul adaptării studenţilor în complexitatea procesului social real în care se realizează aceasta, implică 
lichidarea unilateralităţii manifestată uneori când se analizează doar modificările factorului ce se adaptează. 

Unii autori de specialitate elucidează şi factorii dezadaptării. Aşadar, autorul român O.Ieniştea a efectuat 
o încercare de a grupa factorii de risc şi cei etiologici ai adaptării/dezadaptării studenţilor, caracterizând 
fiecare dintre aceşti factori. 
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Factorii dezadaptării nevrotice la studenţi 
  Vârstă  
 Factori relativi Sex  
  Mediu geografic de origine  
   
  Factori biologici 
   

Antecedente eredocolatere 
Antecedente personale 

  
 

  
Climatul şi constelaţia 
familială 

 Factori din antecedente  Educaţia parentală 
  Factori psihosociali Factori şcolari preuniversitari 
 
Factori de risc   

Angajarea în producţie 
premergător studiilor 
universitare 

  Factori constituţionali (teren psihosomatic) 
    
   Starea de sănătate somatică 
   Alimentaţia 
  Factori biologici Practicarea culturii fizice sau 

sportului 
    
   Aptitudini  
 Factori „actuali” Factori psihologici Vocaţia 
    
   Starea civilă 
  Factori sociali Factori economici 
   Abitaţie  
    
  Factori dependenţi de organizarea procesului de învăţământ 
    
   Factori somatici 
   Stări conflictuale erotice 
  Factori de natură 

„extrauniversitară” Stări conflictuale familiale  

   Stări conflictuale conjugale 
   Iatrogenie 
  Stări conflictuale diverse 
   
 

Factori aparent  
determinanţi  Greşeli de opţiune 

profesională 
  Suprasolicitare 
  Factori de natură „universitară” Eşecuri universitare (şi la 

examene) 
   Factori diverşi 
    
   Factori somatici 
   Stări conflictuale erotice 
  Stări conflictuale familiale 
Factori etiologici  

Factori de natură  
„extrauniversitară” Stări conflictuale conjugale 

   Iatrogenie 
 Factori sateliţi  Stări conflictuale diverse 
    
   Greşeli de opţiune 

profesională 
  Suprasolicitare 
  

Factori de natură 
 „universitară” Eşecuri universitare (şi la 

examene) 
   Factori diverşi 
  Etologie exclusiv universitară 
 Constelaţii factoriale Etiologie exclusiv extrauniversitară 
  Etiologie mixtă 
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În literatura de specialitate se menţionează că optimizarea pocesului de adaptare depinde de următoarele: 
1) capacitatea subiectului ce se adaptează de a se schimba în funcţie de condiţiile sistemului la care urmează 

să se adapteze; 
2) capacitatea sistemului de a se schimba, la rândul său, pentru a oferi subiectului condiţii cât mai bune 

de adaptare. 
În acest context, este necesar a menţiona că unele condiţii în care se desfăşoară  studiul individual în că-

minul de studenţi, unde intervin poluarea fonică, diferenţele caracterial-educative ale tinerilor şi cele ale 
orarului de lucru al colocatarilor, uneori lipsa sălilor de lectură, climatul generat de relaţiile interpersonale 
din cadrul microgrupului, iar în familie atitudinea părinţilor faţă de activitatea tânărului, condiţiile psiholo-
gice şi de mediu pe care i le oferă, influenţează substanţial tensionarea sa psihică deja foarte ridicată din cauza 
îngustării sferei preocupărilor şi sedentarismului, precum şi din cauza prospectării unui risc de eşec dispropor-
ţionat care influenţează procesul de adaptare.  

Toţi factorii care influenţează asupra reuşitei procesului de adaptare a studenţilor la activitatea de învăţare 
sunt împărţiţi de către N.D. Kibrik şi V.M. Kuşnariev convenţional în factori de personalitate, ce constau din 
componente emoţionale şi intelectuale, care alcătuiesc profilul psihologic al personalităţii instruite în universitate, 
şi în factori psihologici şi somatogeni. În cadrul activităţii ştiinţifice ei descriu două tipuri de influenţe impor-
tante pentru personalitate. La primul tip se referă influenţele ce au pentru personalitate un caracter negativ, 
dar provoacă compătimirea celor din jur: decesul apropiatului, pierderea unei persoane iubite, înşelarea etc. 
Indiferent de influenţele psihotraumatice, asemenea psihogenii nu sunt trăite de personalitate în  singurătate, 
ci împreună cu cineva, ceea ce determină crearea unui microclimat “protector”. La tipul doi de influenţe psi-
hogene negative, ce au un rol mai mult psihotraumatizant, se referă faptele şi situaţiile apreciate negativ de 
către grupul social din care face parte studentul: conflictele personale şi intime la care autorii atribuie, în pri-
mul rând, viaţa intimă până la căsătorie, graviditatea nedorită, infectarea cu boli venerice.  De altfel, David 
Seil consideră că în etapa studiilor universitare conflictele psihologice majore cu care se confruntă tânărul ar 
fi patru:  

- integritatea reuşită (identitate cristalizată-integritate slabă (identitatea difuză Erikson)); 
- independenţă–dependenţă; 
- intimitate–izolare;  
- realizare sexuală–abstinenţă. 
Cu alte cuvinte, apariţia unor stări conflictuale cu familia poate avea drept cauză: structura familiei, atitu-

dinea afectivă şi comportamentul educaţional al părinţilor faţă de student, structura temperamental-caracterială a 
tânărului (J.Piaget) şi procesul de maturizare a personalităţii sale, care implică în special rezolvarea conflic-
tului independenţă–dependenţă. Întrucât o influenţă asupra adaptării studenţilor o au şi alţi factori, trebuie 
recunoscut că o astfel de descriere are un caracter unilateral. 

E de menţionat că studenţii moderni întâmpină dificultăţi în procesul de adaptare psihosocială la sistemul 
de instruire universitar, acesta având o structură complexă, axat în marea majoritate pe acumularea de cunoş-
tinţe, priceperi şi deprinderi. Astfel, personalitatea studentului rămâne în umbră. 

Una dintre condiţiile de susţinere şi dezvoltare a personalităţii studentului în perioada includerii în sistemul 
universitar o constituie consilierea psihologică.  

Cu părere de rău, la etapa actuală şcoala generală nu dispune de posibilităţi de consiliere psihologică a 
elevilor la diferite etape de dezvoltare. Cu atât mai mult, şi pedagogii nu reuşesc îndeajuns să comunice cu 
elevii pe diferite tematici extracuriculare şi, mai cu seamă, în problemele orientării profesionale. Aceste situaţii 
creează dificultăţi în procesul de dezvoltare a personalităţii elevului, a orientării conştiente spre selectarea unei 
specialităţi de viitor.  

În situaţia creată, adolescenţii ce se încadrează în studiile universitare întâmpină un şir de dificultăţi din dife-
rite motive: 

- necunoaşterea conţinutului activităţii pedagogului; 
- necunoaşterea cerinţelor faţă de personalitatea pedagogului; 
- lipsa aptitudinilor de stabilire a relaţiilor interpersonale în grup; 
- lipsa aptitudinilor de formare a grupului; 
- dificultăţi în exprimarea opiniilor, în manifestarea potenţialului şi aptitudinilor sale. 
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Analizând problemele prioritare cu care se confruntă studenţii în prima etapă de adaptare la integrarea în 
mediul universitar, s-a propus organizarea consultaţiilor psihologice pentru studenţi. Consilierea psihologică 
individuală s-a organizat pe baza rezultatelor obţinute în urma diagnosticării. La această etapă am determinat 
că aproximativ 78,6% din studenţii anului I nu sunt orientaţi spre specialităţile de profesor şcolar, 44% nu 
dispun de informaţii privind conţinutul specialităţii alese, 36% studenţi au informaţii superficiale despre con-
diţiile de lucru şi cerinţele faţă de activitatea pedagogului. Problemele cu care se confruntă studenţii anului I 
de studiu sunt determinate de nivelul autoaprecierii şi aspiraţiilor; motivaţia activităţii de învăţare; stereoti-
purile comportamentale şi de învăţare; nivelul competenţelor comunicative şi a deprinderilor de comportare 
în situaţiile de conflict; strategiile pe care le adoptă studentul în situaţiile de rezolvare a problemelor. În cadrul 
consilierii a fost determinat nivelul de informare a studentului privind profesia şi specialitatea aleasă; nivelul 
de corespundere dintre manifestările profesiunii pe care a ales-o şi interesele, aptitudinile personale; s-au 
depistat motivele ce l-au influenţat pe student să-şi aleagă profesia şi specialitatea dată. 

Profesorilor şi curatorilor de grupă li s-a recomandat să organizeze activităţi  cu studenţii atât în cadrul 
orarului academic, cât şi în afara lui. Procesul de implicare a studentului în astfel de măsuri a dezvoltat şi a 
optimizat activitatea comunicativă în cadrul grupului. Procesul consilierii a prevăzut ca profesorii de curs şi 
curatorii de grup să se axeze în cadrul activităţilor cognitive şi comunicative pe „capacităţile şi meritele ascunse” 
ale studenţilor care întâmpină dificultăţi în cadrul procesului de adaptare.  

Au fost incluse la toate facultăţile din cadrul universităţii mai multe ore practice, seminare la cursul Arta 
comunicării sau Bazele comunicării. 

Procesul consilierii a prevăzut informarea studenţilor la nivelurile comunicării în care se încadrează ei: 
comunicarea intrapersonală; comunicarea interpersonală; comunicarea de grup; comunicarea publică; comu-
nicarea de masă.  

Procesul de comunicare a studentului a fost orientat spre realizarea funcţiilor de înţelegere şi cunoaştere;  
dezvoltare a unor relaţionări consistente cu ceilalţi;  influenţă şi persuasiune. 

Susţinerea studenţilor în procesul de consiliere a fost organizat în etape: 
- susţinerea emoţională  care include înţelegere reciprocă, empatie, consolidarea începuturilor pozitive;  
- acordarea ajutorului în rezolvarea problemelor; 
- susţinerea socială din partea persoanelor care garantează sentimentul de siguranţă, stimularea activi-

tăţii individului. 
Procesul de consiliere a studenţilor a inclus următoarea structură: 
a) stabilirea relaţiei apropiate cu studentul şi implicarea acestuia în procesul de rezolvare a propriilor 

probleme; 
b) identificarea, clarificarea problemei şi stabilirea obiectivelor; 
c) determinarea şi analizarea alternativelor posibile de soluţionare a problemei; 
d) culegerea de informaţii relevante; 
e) analiza implicaţiilor care decurg din informaţiile culese şi a consecinţelor care derivă din diverse 

alternative posibile; 
f) clarificări privind sistemele de valori care stau la baza opţiunilor personale; 
g) reexaminarea obiectivelor, soluţiilor alternative, a riscurilor şi consecinţelor acestora; 
h) decizia cu privire la una dintre alternative şi formularea unui plan de acţiune pentru a atinge obiectivul 

propus; 
i) generalizarea celor învăţate împreună cu psihologul privind noile situaţii de viaţă; 
j) testarea planului elaborat pe baza unor reevaluări periodice realizat conform noilor informaţii acumulate 

şi ţinând seama de posibilele modificări ale împrejurărilor existente. 
Pentru consiliere au fost selectaţi 20 de subiecţi care manifestau dificultăţi în procesul de adaptare. În cadrul 

activităţilor de lucru au fost propuse şi realizate discuţii privind condiţiile de stabilire a relaţiilor interpersonale; 
modalităţi de realizare a intereselor, aspiraţiilor, aptitudinilor; diverse modele de comunicare, s-au accentuat 
necesităţile de intensificare a cursului comunicării; activităţi de dezvoltare a nivelului de autoapreciere; infor-
marea privind activitatea profesională a pedagogului, inclusiv analiza psihogramei pedagogului. 

 Procesul de consiliere s-a axat pe un model de antrenare şi formare a deprinderilor fundamentale care au 
drept scop soluţionarea dificultăţilor personale şi profesionale şi stau la baza unei adaptări eficiente. Armonios 
acordate cu legile naturale ale creşterii, modelul permite o dezvoltare în etape integratoare a eficienţei personale 
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şi interpersonale, un demers progresiv, printr-un continuum de maturizare, de la dependenţă la independenţă, 
de la independenţă la interdependenţă. Activitatea de consiliere a fost planificată în concordanţă cu conţinutul 
fiecărei deprinderi: deprinderea 1: a fi proactiv; deprinderea 2: a începe cu gândul la final; deprinderea 3: a 
da prioritate priorităţilor; deprinderea 4: a gândi câştig/câştig;  deprinderea 5: a căuta mai întâi să înţelegi şi 
numai apoi să fii înţeles; deprinderea 6: fii sinergic; deprinderea 7: dezvoltă-te continuu. Antrenarea şi for-
marea deprinderilor au fot grupate pe blocuri: 1, 2, 3 – dezvoltarea stăpânirii de sine; 4, 5, 6 – antrenarea inter-
dependenţei efective (munca în echipă, cooperarea şi comunicarea în grup); 7 – dezvoltarea deprinderii de 
evoluţii continui, capacităţii de a produce. Procesul de consiliere a avut drept scop educarea la studenţi a  rezis-
tenţei şi flexibilităţii, indici ai adaptării eficiente. S-a atras atenţia asupra educării comunicării empatice ca 
abilitate de bază în formarea specialistului pedagog. În acest scop, s-a lucrat după următorii paşi: educarea 
ascultării empatice; antrenarea capacităţilor de stabilire a diagnosticului situaţiei, studentului; educarea deprin-
derilor de înţelegere şi percepţie a situaţiei, a interlocutorului; conştientizarea necesităţii de a fi înţeles.  

Consilierea a provocat schimbări în perceperea şi conştientizarea scopului ce ţine de activitatea de învăţare 
în instituţia superioară; sesizarea necesităţii dobândirii profesiei alese; manifestarea diferitelor competenţe 
comunicative şi organizatorice; promovarea diferitelor modele de comportament specifice situaţiilor sociale 
concrete. Toate aceste influenţe au condiţionat pe parcurs optimizarea procesului de adaptare. 
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