
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 Analiza muncii si proiectarea fiselor de post 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Delia Virga 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Delia Virga 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 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 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 25 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 
Tutoriat  24 
Examinări    6 
Alte activităţi…………………………………… -- 
3.7 Total ore studiu individual 122 
3.8 Total ore pe semestru 28 
3.9 Numărul de credite 150 

ore/6 
credite 

 
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   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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Competente in analiza nevoilor 
Descrierea conceptelor, modelelor, teoriilor, proceselor cât si a normelor relevante pentru cerinţele si nevoile 
organizaţionale  

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 realităţi 

specifice mediului organizaţional 
 Selectarea și aplicarea metodelor de evaluare psihologică ţinând cont de specificul situaţional și de obiectivele stabilite 
 Analiza și interpretarea rezultatelor evaluării psihologice în scopul optimizării activităţii organizaţionale 
Competențe în proiectare intervenție / dezvoltare instrumente 

Elaborarea planului de intervenţie adaptat specificului organizaţional.  
Competente in interventie 

Aplicarea în contexte specifice a metodelor, tehnicilor și procedurilor de intervenţie organizaţională.  
 

Competențe în comunicarea rezultatelor 
 Formularea și comunicarea informaţiilor cu caracter profesional într-o manieră adaptată specificului interlocutorului. 

C
om
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al
e  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 Sa asimileze cunoştinţelor referitoare la analiza muncii, cu aplicabilitate pe domeniul 
masteratului si sa analizeze metodelor prin care se realizează analiza muncii, precum si aplicarea si 
exersarea acestora 
De asemenea, masteranzii vor avea ocazia să-si fundamenteze pe baze ştiinţifice  
modalităţile de proiectare şi implementare a fişelor de post, ca o condiţie de importanţă 
majoră în formarea viitorilor psihologi specializaţi în psihologia muncii şi organizational.   

7.2 Obiectivele specifice  Să identifice metodele de analiza muncii, cu privire la calitatea proprietăţilor lor și 
implicaţiile acestora pentru practica psihologică;  

 Să identifice proprietatile interviului de analiza a muncii pentru diferite nivele ierarhice 
si sa elaboreze un ghide de interviu de analiza muncii  

 Să construiasca si sa completeze o grila de observarea muncii;  
 Sa identifice modul de construire a unui chestionar de analiza muncii  

 Să redacteze un raport de analiza muncii pentru posturi aflate la diferite nivele 
ierarhice 

 Să identifice incidente critice specifice diferitelor posturi.  
 Să poată utiliza și interpreta cel puţin 2-3 metode de analiza muncii la un nivel avansat, 

cu relevanţă directă îndeosebi pentru sfera selecţiei de personal  
 Sa elaboreze fise de post extinse si functionale 

 
7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Curs introductiv (2 ore) Prelegere Sunt prezentate sintetic obiectivele și conţinuturile cursului. Sunt alese 
probele de seminar.  
De citit: Bogathy, Z., Ilin, C. (2007). Analiza muncii si viitorul ei in 
organizatii. In Z. Bogathy (coord.). Manual de tehnici si metode in 
psihologia organizationala (pp. 25-42). Iasi: Editura Polirom 

Resurse bibliografice complementare Popa, M. (2008). Introducere. În M. 
Popa, Introducere în psihologia muncii. Iaşi: Editura Polirom 

Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Iași: 
Polirom. 

 

2. ANALIZA MUNCII: elemente fundamentale si aplicatii Prelegere, Profesia, continut si dinamica, modele de analiza muncii analiza activitatii 



(2 ore) conversaţie, 
demonstraţie 

centrata pe sarcina de munca, analiza muncii in grup, ana,iza muncii 
centrata pe ocupantul postului  
De citit. Pitariu, H.D. (2006). Analiza activitatii de munca si proiectarea 
fiselor de post. In H.D. Pitariu , Proiectarea fiselor de post, evaluarea 
posturilor de munca si a personalului, Bucuresti: Editura IRECSON 

Resurse bibliografice complementare Bogathy, Z. (2004). Analiza muncii, 
In Z. Bogathy (coord.). Manual de psihologia muncii si organizationala 
(pp. 53-71). Iasi: Editura Polirom 

Cooper, CL, Locke, EA. (2000). Industrial and organizational psychology: 
Linking theory with practice, Blackwell 

 

3. METODE DE ANALIZA MUNCII – Partea 1 (2 ore).  Prelegere, 
conversaţie, 
demonstratie 

Modelarea, observatia directa, protocolul gandiri cu voce tare, 
chestionarul, interviul cu detinatorul postului 
De citit. Pitariu, H.D. (2006). Analiza activitatii de munca si proiectarea 
fiselor de post. In H.D. Pitariu , Proiectarea fiselor de post, evaluarea 
posturilor de munca si a personalului, Bucuresti: Editura IRECSON 

Resurse bibliografice complementare Popa, M. (2007). Analiza 
psihologica a muncii. În M. Popa Introducere în psihologia muncii. Iasi: 
Editura Polirom 

Chmiel N. (ed.) (2000). Introduction to work and organizational 
psychology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 

 

4. METODE DE ANALIZA MUNCII – Partea a 2-a (2 ore).  Prelegere, 
conversaţie, 
Demonstratie 

Analiza erorilor, metoda incidentelor critice, analiza functionala a muncii, 
chestionarul de analiza a pozitiei  
De citit Pitariu, H.D.(2006). Analiza activitatii de munca si proiectarea 
fiselor de post. In H.D. Pitariu , Proiectarea fiselor de post, evaluarea 
posturilor de munca si a personalului, Bucuresti:Editura IRECSON 

Resurse bibliografice complementare Popa, M. (2007). Analiza 
psihologica a muncii. În M. Popa Introducere în psihologia muncii. Iasi: 
Editura Polirom 

Chmiel N. (ed.) (2000). Introduction to work and organizational 
psychology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 

  

5. METODE DE ANALIZA MUNCII – Partea a 3-a (2 ore). Prelegere, 
conversaţie, 
demonstratie 

Metoda DOT, metode computerizate de analiza muncii, analiza cognitiva 
a sarcinii 
De citit Pitariu, H.D.(2006). Analiza activitatii de munca si proiectarea 
fiselor de post. In H.D. Pitariu , Proiectarea fiselor de post, evaluarea 
posturilor de munca si a personalului, Bucuresti:Editura IRECSON 

Resurse bibliografice complementare Popa, M. (2007). Analiza 
psihologica a muncii. În M. Popa Introducere în psihologia muncii. Iasi: 
Editura Polirom 

 Spector, P.E. (2000). Industrial and organizational psychology. Research 
and practice, New-York: John Wiley & Sons 

  

6. Elaborarea fiselor de post (2 ore) Prelegere, 
conversaţie, 
demonstraţie 

Structura fisei de post, prezentari diferite fise de post- exemple bune si 
mai putin bune 
De citit Pitariu, H.D. (2006). Analiza activitatii de munca si proiectarea 
fiselor de post. In H.D. Pitariu , Proiectarea fiselor de post, evaluarea 
posturilor de munca si a personalului, Bucuresti:Editura IRECSON 

Cooper, CL, Locke, EA. (2000). Industrial and organizational psychology: 
Linking theory with practice, Blackwell 

 



 

7. Elaborarea metodologiei de elaborarea lucrarii de 
evaluare (2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie, 
demonstraţie 

Selectarea metodelor de analiza muncii specifice fiecarui nivel ierarhic 
De citit Constantin, T., Stoica-Constantin, A. (2002). Analiza 
postului/functiei, in T. Constantin, A.  Stoica-Constantin, Managemnetul 
resurselor umane - Ghid practic si Instrumente, Iasi: Institutul European 

Resurse bibliografice complementare Cole, G.A. (2000), Planificarea 
resurselor umane, in G.A.Cole Managementul personalului, Editura 
CODECS Bucureşti. 

 

Bibliografie selectivă (principală) 
Virga, D.M. (2013). Note de curs 
Pitariu, H.D. (2006). Analiza activitatii de munca si proiectarea fiselor de post. In H.D. Pitariu , Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si 
a personalului, Bucuresti:Editura IRECSON 

8.2 Seminar / laborator Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Analiza muncii si viitorul ei in organizatii dezbatere Asociat cursului 1 

2. Analiza activitatii de munca si proiectarea fiselor 
de post 

dezbatere Asociat cursului 2 

3. aplicarea metodelor in diferite contexte 
reflectate de studii, cercetari in mediu 
organizational 

Exercițiu, 
prezentari 

Asociat cursului 3 

4. aplicarea metodelor in diferite contexte 
reflectate de studii, cercetari in mediu 
organizational 

Exercițiu, 
prezentari 

Asociat cursului 4 

5. aplicarea metodelor in diferite contexte 
reflectate de studii, cercetari in mediu 
organizational, aspecte tehnice și etice 

Exercițiu, 
prezentari 

Asociat cursului 5 

6. Studii de caz:prezentari ale diferitelor fise de 
post, aspecte tehnice și etice 

Exercițiu, 
studiu de caz 

Asociat cursului 6 

7. Exerciţiu de selectare a instrumentelor de 
analiza muncii specifice fiecarui nivel ierarhic, 
prezentare structura lucrare de evaluare 

Exercițiu, 
dezbatere  

Asociat cursului 7 

Bibliografie selectivă (principală) 
Virga, D.M. (2013). Note de curs 
Pitariu, H.D. (2006). Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si a personalului, Bucuresti:Editura IRECSON 

 
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 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. 

 
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 
rezolva în mod 
autonom o 
sarcină  
 

Sarcina presupune realizarea analizei muncii pentru trei posturi ierarhice diferite, folosind 
metodologii specifice pentru fiecare post. Rezultatul este un raport ce contine date culese 
in timpul analizei muncii pentru fiecare post si 3 fise de post extinse si 3 fise de post 
operationale. 
La această sarcină se acordă un punctaj între 10 puncte (oficiu) și 100 de puncte. Nota 
obţinută la această sarcină nu se reportează, ea fiind susţinută, în fiecare sesiune de 
restanţă / mărire de notă. 

100% (între 10 
și maximum 
100 de puncte) 

-- -- -- 
10.5 
Seminar / 
laborator 

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

Bonus 5%  
(5 puncte) 

Bonus 2 Participarea cu o prezentare in cadrul seminarului. 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 puţin 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 obţine minimum 50 de puncte la sarcina principala. 

 

 

Data completării 

21.03.2013 

Semnătura titularului de curs 

Conf. univ. dr. Delia Virga 

Semnătura titularului de seminar 

Conf. univ. dr. Delia Virga 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


