
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Validarea și utilizarea testelor psihologice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Florin Alin Sava 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Florin Alin Sava 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  12 

Examinări    6 

Alte activităţi…………………………………… -- 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 4 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • orice curs introductiv de metodologia cercetării sau de psihodiagnostic 

4.2 de competenţe • nu este cazul 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • nu este cazul; totuși pentru participarea la cel puțin patru din cele 

șapte seminarii se acordă un bonus în evaluarea finală 
 

5. Competenţele specifice acumulate 
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Competențe în evaluare și diagnoză 

• Prezentarea tehnicilor, metodelor și principiilor de evaluare psihologică 

• Argumentarea tehnicilor, procedeelor, metodelor de evaluare și diagnostic relevante pentru interpretarea unor realități 

specifice mediului organizațional 

• Selectarea și aplicarea metodelor de evaluare psihologică ținând cont de specificul situațional și de obiectivele stabilite 

• Analiza și interpretarea rezultatelor evaluării psihologice în scopul optimizării activității organizaționale 

Competențe în proiectare intervenție / dezvoltare instrumente 

• Analiza critică a strategiei de evaluare și intervenție, precum și a metodologiei utilizate 

Competențe în comunicarea rezultatelor 

• Argumentarea teoretică și contextuală a opțiunii pentru anumite forme de comunicare a informațiilor cu caracter 

profesional 

• Formularea și comunicarea informațiilor cu caracter profesional într-o manieră adaptată specificului interlocutorului. 
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 • Autonomie și responsabilitate profesională, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor (dezvoltare personală) (6 ore) 

• Respectarea și dezvoltarea valorilor și a eticii profesionale (4 ore) 

 

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Să analizeze critic principalele caracteristici psihometrice ale unei probe (validitate, 

fidelitate, sensibilitate, etaloane), atât din perspectiva teoriilor psihometrice clasice, cât și 

din perspectiva teoriei răspunsului la itemi. De asemenea, masteranzii vor avea ocazia să se 

familiarizeze cu principalele teste psihologice existente pe piața românească, utilizate în 

sfera psihologiei muncii, psihologiei organizaționale și a transporturilor, precum și să 

redacteze rapoarte psihologice pe baza acestor evaluări. 

7.2 Obiectivele specifice ✓ Să distingă între două probe psihologice, cu privire la calitatea proprietăților lor 

psihometrice și implicațiile acestora pentru practica psihologică;  

✓ Să construiască etaloane pentru probele utilizate;  

✓ Să compare între ele rezultatele prezentate în diferite scoruri standard de raportare (ex. 

percentile, cote T, stanine etc.);  

✓ Să redacteze un raport psihologic și să ia decizii pe baza rezultatelor unei evaluări 

psihologice.  

✓ Să identifice principalele probe psihologice utilizate în psihologia muncii, psihologia 

organizațională și cea aplicată în transporturi.  
✓ Să poată utiliza și interpreta cel puțin 2-3 teste psihologice la un nivel avansat, cu 

relevanță directă îndeosebi pentru sfera selecției de personal  

 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Curs introductiv (2 ore) Prelegere Sunt prezentate sintetic obiectivele și conținuturile cursului. Sunt alese 

probele de seminar.  

2. Aspecte esențiale ale interpretării 

scorurilor obținute la un test (2 ore) 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Cote T, rang percentil, decile, cvartile, stanine, etalonare în șapte, 
respectiv 5 clase, construire etaloane  

De citit: Urbina, S. (2009).Testarea psihologică. Ghid pentru utilizarea 

competentă a testelor. București: Editura Trei (capitolul 3, pg. 122-183).  

3. Aspecte esențiale ale validării unui test 

(2 ore).  

Prelegere, 

conversație 

Validitatea de construct, validitatea în raport cu criteriul, validitatea de 
conținut, analiza factorială exploratorie 

De citit: Urbina, S. (2009).Testarea psihologică. Ghid pentru utilizarea 
competentă a testelor. București: Editura Trei (capitolul 5, pg. 237-336).  

4. Aspecte esențiale ale fidelității (2 ore) Prelegere, 

conversație 

Consistența internă, stabilitatea test-retest, consistența inter-evaluatori, 

eroarea standard de măsurare, intervalul de încredere a unui scor. 

De citit: Urbina, S. (2009).Testarea psihologică. Ghid pentru utilizarea 
competentă a testelor. București: Editura Trei (capitolul 4, pg. 184-236).  

5. Aspecte esențiale ale sensibilității unui 

test și analiza de itemi (2 ore) 

 

Prelegere, 

conversație 

Sensibilitatea unui test, dificultatea itemului, capacitatea de discriminare a 

unui item, teoria răspunsului la item, funcționarea diferențială a unui item, 
etapele construirii unui test psihologic  

De citit: Urbina, S. (2009).Testarea psihologică. Ghid pentru utilizarea 

competentă a testelor. București: Editura Trei (capitolul 6, pg. 337-399) 
ACT (2010). Introduction to test development for Credentialing. Item 

Response Theory (2 pg.). Disponibil la: 

http://www.act.org/actpro/pdf/ACT_Pro_Brief_IRT.pdf  

6. Adaptarea culturală (în România) a 

unor teste dezvoltate în străinătate (2 ore) 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Adaptarea unei probe din străinătate, analiza factorială confirmatorie, 
conceptul de invarianță 

7. Principalele probe de evaluare a 

personalității (2 ore) 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Inventarul de personalitate CPI-260; Inventarul de personalitate NEO-PI-R 
/ NEO FFI; Inventarul de personalitate DECAS 

De consultat (citit): Manualele probelor prezentate 

8. Principalele probe de evaluare a 

aptitudinilor cognitive generale (2 ore) 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Scalele de evaluare cognitivă MAAB-2, Matricele Progresive Raven, 
Scalele de inteligență EVIQ  

De consultat (citit): Manualele probelor prezentate   

9. Alte probe relevante pentru domeniul 

organizațional (2 ore) 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Scala de evaluare a stresului organizațional ASSET, Bateria CAS 
De consultat (citit): Manualele probelor prezentate 

10. Alte probe relevante pentru domeniul 

transporturilor (2 ore) 

Prelegere, 

conversație, 

Bateria Psitest Cabinet, Scalele creion-hârtie de atenție (Toulouse-Pieron, 

Praga, PON, Flanker AC și Flanker AD), Comportamentul la volan 



demonstrație De consultat (citit): Manualele probelor prezentate 

11. Utilizarea testelor psihologie în 

selecția psihologică a personalului și alte 

contexte profesionale (2 ore) 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Constructe psihologice vs. competențe profesionale; evaluare vs. testare 

psihologică selectarea probelor incluse într-o evaluare psihologică; 
modalități specifice de raportare, algoritmi de selecție a candidaților. 

De citit: Constantin, T. (2012). Pregătirea și realizarea evaluării 

psihologice individuale. Norme, metodologie și proceduri. Iași: Editura 

Polirom (capitolele 8, 10 și 11, pg. 148-164, 182-202, 221-243) 

12. Utilizarea testelor psihologie în 

examinări cabinete psihologice (2 ore) 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Obiectivele unei  examinări psihologice; selectarea probelor incluse într-o 

examinare psihologică; structura unui aviz / raport psihologic 
De citit: Constantin, T. (2012). Pregătirea și realizarea evaluării 

psihologice individuale. Norme, metodologie și proceduri. Iași: Editura 

Polirom (capitolele 2, fără 2.3 și 9, pg. 22-30, 165-181).  

13. Aspecte esențiale ale utilizării testelor. 

Partea I. Aspecte etice (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

Contextul testării, drepturile celor evaluați, comunicarea rezultatelor unei 
examinări psihologice, standarde etice, deontologia evaluării psihologice 

De citit: Constantin, T. (2012). Pregătirea și realizarea evaluării 

psihologice individuale. Norme, metodologie și proceduri. Iași: Editura 
Polirom (capitolele 2, fără 2.3 și 9, pg. 22-30, 165-181) 

14. Aspecte esențiale ale utilizării testelor. 

Partea II. Aspecte economice (2 ore) 

Prelegere, 

conversație, 

demonstrație 

Utilitatea testelor și analiza cost eficiență  

De citit: Urbina, S. (2009).Testarea psihologică. Ghid pentru utilizarea 
competentă a testelor. București: Editura Trei (capitolul 7, pg. 400 - 458). 

Sava, F.A. (2013). Psihologia validată științific. Ghid practic de cercetare 

în psihologie (capitolul 6, despre analiza economică a serviciilor 
psihologice)  

Bibliografie selectivă (principală) 
Constantin, T. (2012). Pregătirea și realizarea evaluării psihologice individuale. Norme, metodologie și proceduri. Iași: Editura Polirom 
Sava, F.A. (2013). Note de curs 

Urbina, S. (2009).Testarea psihologică. Ghid pentru utilizarea competentă a testelor. București: Editura Trei 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Exersarea abilităților tehnice de citire și 
interpretare tehnică a rezultatelor unui test   

Exercițiu, 
studiu de caz 

Asociat cursului 2 

2. Exersarea abilităților de citire a studiilor de 

validare a unei probe psihologice și de 

etalonare a unei probe 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Asociat cursului 4 

3. Exersarea abilităților de interpretare a 

profilului de personalitate rezultat din CPI-260 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Asociat cursului 7 

4. Exersarea abilităților de interpretare a 

profilului de personalitate în modelul Big-Five 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Asociat cursului 8 

5. Studii de caz: examinări periodice și luarea 

deciziei, aspecte tehnice și etice 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Asociat cursului 11 

6. Studii de caz: evaluări a unor candidați în 

contextul selecției de personal, aspecte tehnice 

și etice 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Asociat cursului 12 

7. Exercițiu de evaluare economică: evaluarea 

psihologică în context de selecție – analiză 

cost-beneficiu 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Asociat cursului 14 

Bibliografie selectivă (principală) 
Constantin, T. (2012). Pregătirea și realizarea evaluării psihologice individuale. Norme, metodologie și proceduri. Iași: Editura Polirom 
Sava, F.A. (2013). Note de curs 

Urbina, S. (2009).Testarea psihologică. Ghid pentru utilizarea competentă a testelor. București: Editura Trei 

*** (nd). Manualele tehnice și rapoartele electronice asociate probelor psihologice discutate 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă deopotrivă așteptărilor Colegiului Psihologilor din România, Comisia de Metodologie 

(primele 5 cursuri care fundamentează capacitatea unui cursant de a aprecia calitatea psihometrică a unui test)  și Comisia aplicativă de 

Psihologia muncii, psihologia transporturilor și aplicată în servicii (celelalte 9 cursuri cu conținut aplicativ).  De asemenea, alegerea 

temelor cu conținut aplicativ s-a realizat în urma consultării pieței serviciilor de evaluare psihologică, atât din zona Resurselor Umane, cât 

și cea a Cabinetelor de Psihologie. 

 

9.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii 

de evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Cunoștințe și 

abilități. 
Capacitatea de a 

Sarcina conține o serie de întrebări și probleme de rezolvat, cu referire la temele abordate pe 
parcursul semestrului (ex. construirea unui etalon, interpretarea unor rezultate la test etc.). 

Completarea sarcinii se face într-un interval de 6 de ore de la data și ora primirii sarcinii. 

100% (între 0 

și maximum 90 

de puncte) 



rezolva în mod 

autonom o 

sarcină  

(Testul de 6 ore) 

Pentru rezolvare se poate apela la orice mijloc ajutător avut la dispoziție (ex. discuții între 
colegi, consultarea bibliografiei de specialitate etc.).  
Testul este programat în sesiune, în ziua examenului stabilit în prealabil. La această sarcină 

se acordă un punctaj între 10 puncte (oficiu) și 100 de puncte. Nota obținută la această 

sarcină nu se reportează, ea fiind susținută, în fiecare sesiune de restanță / mărire de notă. 

Oficiu -- 10 puncte 

10.5 

Seminar / 

laborator 

Bonus 1 Participarea la cel puțin patru din cele șapte seminarii programate. Bonusul se reportează în 
eventuale sesiuni / evaluări ulterioare 

Bonus 5%  

(5 puncte) 

Bonus 2 Participarea ca voluntar sau mijlocirea participării unor voluntari eligibili la cercetări derulate 

de către echipa Laboratorului de Cogniție Socială și Evaluare a Personalității 
Bonus până la 

20%  

(maximum 20 

de puncte) 

10.6 Standard minim de performanţă 
Nota finală se calculează prin însumarea punctelor obținute și transferul acestora în note, după cum urmează:  

Cel puțin 91 de puncte - 10  

Între 81 și 90 - 9  

Între 71 și 80 - 8  

Între 61 și 70 - 7  

Între 51 și 60 - 6  

Între 41 și 50 - 5  

Cel mult 40 de puncte – 4 

Bonusurile se acordă doar în sesiunile de examinare în care masterandul obține minimum 41 de puncte la Testul de 6 ore. 

 

 

Data completării 

22.02.2017 

Semnătura titularului de curs 

Prof. univ. dr. Florin Alin Sava 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. univ. dr. Andrei Rusu 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


