
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. 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 Psihologie  

 

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ 

2.1 Denumirea disciplinei Schimbare şi dezvoltare organizaţională 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Corina Ilin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2  2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei 6 

 

 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 28 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 56 

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

Tutoriat  - 

Examinări  10 

Alte activităţi …………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 122 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Nu este cazul 

 

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Sală dotată cu videoproiector 

• În timpul cursurilor telefoanele mobile vor fi menţinute 

închise. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Sală dotată cu mobilier modular şi videoproiector 

• În timpul seminariilor telefoanele mobile vor fi menţinute 

închise. 

 



 

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE 
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C. 1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei 

C. 1. 3. Construirea de modele tipice domeniului psihologiei aplicând principalele abordări teoretice şi 

experimentale 

C. 2. Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare în psihologie 

C 2. 5. Proiectarea demersului unei cercetări psihologice utilizănd teorii şi modele clasice 

C. 3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi soluţiilor posibile în psihologie 

C 3. 2. Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştiinţe de bază din domeniu precum 

şi observaţii şi informaţii în mod propriu. 
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 CT 3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la 

dinamica contextului social. 

CT 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei 

✓ Să înţeleagă schimbarea organizaţională, procesele şi consecinţele ei 

7.2 Obiectivele 

specifice 

✓ să combine conceptele și teoriile relevante disciplinei 

✓ să evalueze nevoile de schimbare organizaţionale prin intermediul unei 

diagnoze organizaționale 

✓ să asocieze metode de intervenție relevante pentru un anumit context 

organizațional 

✓ să explice procesele organizaționale din perspectiva individului, al grupului și 

al organizației 

✓ să descrie relaţiile dintre nivelul individual şi cel organizaţional în situaţie de 

schimbare organizaţională 

✓ să dezvolte o atitudine responsabilă faţă de cercetare în domeniu 

✓ să gîndesacă critic demersuri de cercetare interdisciplinare pentru clarificarea 

unor aspecte particulare ale rezistenţei la schimbare. 

 

8. CONŢINUTURI  

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Curs 1. Tematica schimbării şi DO;  
Schimbări şi provocări actuale în mediile interne 

şi externe ale organizaţiilor; Schimbarea 

organizaţională - clasificare și caracteristici 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

Aspecte organizatorice, informaţii privind 

evaluarea cursului 
De citit: 

Ilin, C., (2008). Schimbările organizaţionale şi 

percepţia lor psihosocială, Timişoara: Editura 

Universităţii de Vest din Timişoara 

Curs 2. Psihologia dezvoltării şi schimbării 
Tranziţia şi managementul schimbării. Momente 

din viață care necesită schimbări comportamentale 

(exemplu transformarea în părinţi, angajarea, 

îmbătrînirea, pensionarea etc.). Capacitatea de 

adaptare la schimbări 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Cowan CP, Cowan PA. (2000). When partners 

become parents: The big life change for couples. 

Lawrence Erlbaum Associates; Mahwah, NJ, US. 

Doss, B., Rhoades, G., Stanley, S., Markman, H. 

(2009). The Effect of the transition to parenthood 



 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

 on relationship quality: an eight year prospective 

study, Journal of Personality and Social 

Psychology, Vol 96(3), 601-619. 

Curs 3. Tranziţia în carieră – de la student 

la angajat 
Predictori pentru rata de angajare. 

Comparaţii între generaţii 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Chudzikowski, K. (2012). Career transitions and 

career success in the ”new” career era, Journal of 

vocational Behavior, 81, 298-306. 

Webley, P., Burgoyne, C.B. Lea, S.E.G., Zoung, 

B.M. (2008). The Economic Psychology of 

Everyday Life. Psychology Press 

Curs 4. Pensionarea 
Relaţia dintre vârstă şi politici de HR; 

Pensionarea anticipată; 

Vârsta şi performanţa; 

Vârsta şi bunăstarea 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

René Schalka &. al (2010). Moving European 

research on work and ageing forward: Overview 

and agenda, European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 19 (1), 76–101 

Neacșiu, C. M., (2013). Predictors of early 

retirement thoughts and intent to work after 

retirement, Revista RU, Volumul 11, nr. 2,  

Curs 5. Rezistenţa la schimbare 
Factori responsabili de apariţia rezistenţei la 

schimbare; Înţelegerea factorilor psihologici 

asociaţi schimbării; Legătura rezistenţă la 

schimbare – contract psihologic; Abordarea 

rezistențelor la schimbare; Cum se manifestă 

rezistenţa la schimbare? Limitele conceptului de 

rezistenţă la schimbare 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Ilin, C., (2008). Schimbările organizaţionale şi 

percepţia lor psihosocială, Timişoara: Editura 

Universităţii de Vest din Timişoara 

Curs 6. Cei 7 dragoni ai inacţiunii 
după Robert Gifford – bariere psihologice ce 

limitează schimbarea 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 
Gifford, R. (2011). The Dragons of Inaction 

Psychological Barriers That Limit Climate 

Change Mitigation and Adaptation, American 

Psychologist, 66, nr. 4, pp. 290-302. 

https://www.youtube.com/watch?v=jqVPQEzScdc 

Curs 7. Leadership şi schimbare 

organizaţională 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Ilin, C., (2008). Schimbările organizaţionale şi 

percepţia lor psihosocială, Timişoara: Editura 

Universităţii de Vest din Timişoara 

Curs 8. Cultură organizaţională şi 

schimbare organizaţională 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Ilin, C., (2008). Schimbările organizaţionale şi 

percepţia lor psihosocială, Timişoara: Editura 

Universităţii de Vest din Timişoara 

Curs 9. Procesul schimbării 

organizaţionale 
Pregătirea procesului schimbării organizaţionale; 

Intervenţia, consultanţa – viziunea; Să înţelegem 

paşii unui proiect de schimbare 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Avram. E. (2014). Schimbare și dezvoltare 

organizațională. Editura Universitară, București. 

 

Curs 10. Dezvoltarea organizaţională 
Definiţii ale D.O.; Scopul intervenţiilor de D.O.; 

Tipuri de intervenţii de D. O.; Asumţii şi postulate 

ale D.O. 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

De citit: 

Popescu, C., Maricuţoiu, A., Maricuţoiu, L., 

(2007). Intervenţii la nivel de organizaţie. 

Dezvoltarea organizaţională în volumul coordonat 

https://www.youtube.com/watch?v=jqVPQEzScdc


 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

experimente de Zoltan Bogathy, Manual de tehnici şi metode în 

Psihologia muncii şi organizaţională, Editura 

Polirom, Iaşi (capitolul 13) 

Curs 11. Dezvoltarea organizaţională 
Rezultate ale intervenţiilor de D. O.; Sistemul 

client; Strategii în D. O.; Tehnică de 

intervenţie: şedinţa de confruntare; Abilităţi 

de lucru implicate în D. O. 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Popescu, C., Maricuţoiu, A., Maricuţoiu, L., 

(2007). Intervenţii la nivel de organizaţie. 

Dezvoltarea organizaţională în volumul coordonat 

de Zoltan Bogathy, Manual de tehnici şi metode în 

Psihologia muncii şi organizaţională, Editura 

Polirom, Iaşi (capitolul 13) 

Curs 12. Metoda backasting în schimbarea 

organizaţională 
Descrierea scenariilor de back-casting; 

Caracteristicile metodei; Clasificarea scenariilor 

de back-casting; Etapele metodei scenariilor de 

back-casting; Conturarea viziunii – Organizaţiile 

în care veţi lucra ca psiholog organizaţional în 

2050; O zi de lucru din 2050; Evidenţierea 

schimbărilor necesare  

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Selectiv rapoarte www.locaw-pf7.com 

 

Curs 13. Schimbare organizaţională 

pentru sustenabilitate environmentală 

Factorii organizaționali care influențează 

practicile (ne)sustenabile la locul de muncă  

 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Selectiv rapoarte www.locaw-pf7.com 

 

Curs14. Schimbarea stilului de viaţă, 

bunăstare, fericire şi dezvoltare durabilă 
Legătura creştere economică – consum – resurse – 

dezvoltare durabilă – bunăstare – fericire; Model 

explicativ al lui Thompson, 2013 şi exemple 

pentru relaţia dintre well-being şi environmental 

sustainability 

Prelegere, 

conversaţie, 

prezentări studii 

de caz și 

experimente 

De citit: 

Thompson, S., Marks, N., Jackson, T., (2013). 

Well-Being and Sustainable Development în 

David, S.A., Boniwell, I., Conley Ayers, A., 

(2013). The Oxford Handbook of Happiness, 

Oxford University Press, capitol 38, pg. 498 – 

516. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

 
Avram. E. (2014). Schimbare și dezvoltare organizațională. Editura Universitară, București. 

Avram, E., Cooper, C. L. (2008). Psihologie organizaţional-managerială. Tendinţe actuale. Editura Polirom, Iaşi 

Bogathy, Z., (coord.). (2004) Manual de Psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi 

Bogathy, Z., (2007) Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi 

Chmiel, N. (2008). (Eds.). An Introduction to Work and Organizational Psychology. A European Perspective. Blackwell 

Publishing 

Ilin, C., (2008). Schimbările organizaţionale şi percepţia lor psihosocială, Timişoara: Editura Universităţii de Vest din 

Timişoara 

Robbins, St. P. (1998). Organizational Behavior. Concepts, Controversies. Applications. Prentice/Hall International 

 

BIBLIOGRAFIE SECUNDARĂ 
Jex, S. (2002). Organizational psychology: A scientist practitioner approach. New York: John Wiley and Sons. 

George, J.M., Jones, G.R. (2008). Understanding and managing organizational behavior (5th Edition). New Jersey: 

Prentice Hall 

Griffin, R.M., Moorhead, G. (2010). Organizational behavior: Managing people and organizations (9th edition). South 

Western: Cengage Learning 

Webley, P., Burgoyne, C.B. Lea, S.E.G., Zoung, B.M. (2008). The Economic Psychology of Everyday Life. Psychology 

Press 

http://www.locaw-pf7.com/
http://www.locaw-pf7.com/


 

Orice alte lecturi complementare adecvate tematicii sunt binevenite. 

Recomandăm consultarea cu predilecţie a revistelor de specialitate, de exemplu European Journal of Work and 

Organizational Psychology. 

 

9. 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 aplicativă de 

Psihologia muncii, psihologia transporturilor și aplicată în servicii. 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. 

 

10.  EVALUARE 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 
Evaluarea 

cursului 
Realizarea unei sinteze/revizuiri a 

literaturii de specialitate pe o tematică 

aleasă individual va respecta cerinţele 

incluse în Maricuţoiu, L., (2008). 

Revizuirea literaturii de specialitate în 

Z. Bogathy și C. Sulea (coord.). Manual 

de tehnici și abilități academice – Ediția 

a doua revăzută și adăugită (pp. 101-

109). Timișoara: Editura Universității 

de Vest. 

 

Elaborarea unui studiu de caz 

organizaţional pe o tematică aleasă 

individual va respecta cerinţele incluse 

în Marian, A., Duma, I., Zaborilă, C., 

(2008). Studiul de caz în Z. Bogathy și 

C. Sulea (coord.). Manual de tehnici și 

abilități academice – Ediția a doua 

revăzută și adăugită (pp. 101-109). 

Timișoara: Editura Universității de 

Vest. 

Masteranzii pot alege individual 

între două forme de evaluare a 

disciplinei Schimbare şi DO: 

1. Realizarea unei 

sinteze/revizuiri a 

literaturii de specialitate 

pe o tematică aleasă 

individual 

sau 

2. Elaborarea unui studiu de 

caz organizaţional 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Pentru revizuirea literaturii de specialitate: consultarea a minim 5 surse bibliografice academice, plus susţinerea 

argumentată a ideilor; Pentru elaborarea unui studiu de caz organizaţional: respectarea listei de verificare de la pagina 

184 în Z. Bogathy și C. Sulea (coord.). Manual de tehnici și abilități academice – Ediția a doua revăzută și adăugită 

(pp. 101-109). Timișoara: Editura Universității de Vest. Aceeași formă de evaluare se păstrează și în sesiunile de 

restanță şi la mărirea de notă. 

 

Data completării 
Semnătura titularului de curs 

Grad didactic Nume si prenume 

Semnătura titularului de seminar 

Grad didactic Nume si prenume 

20.02.2017 

 

Data avizării în departament 

Conf. univ. dr. Corina Ilin 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

conf. univ. dr. Delia Vîrgă 

 


